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Hüküm etin beyannamesi okund 
On üç hatibin takdir yollu beyanatından sonra 

C. H. P. Meclis Grupu Umumi 

müttefikan tasvibetti .. 

Ba ıveki l i m i z 
B. Şükrü Saraçoflu 

Ne haldeyiz, 
ne yapmalıyız? 

Falih Rılkı :4T AY 
ikinci dun)'S harbinin 3o; inci arının 

ortalarına rakla~ı~ona. Dcınek ki 1917 
yılının haziran a)ında)'IZ. 1ki Türki)enin 
lcuo.-vetçe, rahıuça, sukün ve güvenlikçe, 
ve niha)et }İ)CCek \e gi)ccclc bakınun· 
dan ne b~ dündurucu bir farkı \"ar. Yal· 
nız bu iki Turki)e°)İ değil, bugünkü 
Türki)e ile Auupa kıta ında henuz ta· 
rafsızlıklannı müd:ıfaa edebilen Huku
meıleri kıras edelim: bu hükumetler 
1917 de >i)ecek ,e alıın cennetleri idi. 
O \"akit ,cremlcrin kilo kazanmak i!'in 
gittikleri is .. içre'nin sağlam halkı, şim
di devamlı bir kilo kartıı içindedir. 
Ç~nkü reni harp, eski i gıbi, dıin)"a mil· 
letlerini bir kı$tlll abluka altında, hır 
kısmı abluka dışında, bir kısmı her i, • 
tediğini bulahılir, nlııbilir, getirebilir, 
bir kısmı i e hiç !lir i ıediğini hl lamaz, 
alamaz, getiremez bir dun mda bırakma· 
mıııır. Uçaklar ve dcnizalıılar, \'C bu se
fer saf değiştiren Japon -a, burun $ rı • 
lan altüst etti. E Tu · e ılk d oya 
h.arbinJe bug\ınku ı t af ız kalabıl· 
m4 olsayd1, 1914 tl'n o; a sonra alı n&, 
yfyeccğe ve eŞ) ,. bo uş olac kıı 
Tqıma i lerın i :ı:o , Amerika )'I 
ti Eritre'de mont j fab lan kurmak 
2ı0runda bıraknuşıır; Hıod ıan, cndu ıri 
tesisleri ile d natılrnı ur; ka)'ltlamalar 
her tarafta gitgide ıkılaşmakradır. Yeni 
harp eski ındcn belkı d a az insan, fakat 
ea zengin endU!itri 'e hammadde ~aııa • 
natlarını bile tukcn klıgc uj:raıabilecek 
kadar tok malzeme )i)'Or. Hiç bir ml'ITI· 
leket, harp kazanççı ı olmakta değildir. 
En'B ddişimınde esas, malı kar~ı mal· 
dır. 

Hııb"n her )'eni giinündc, bu buhran 
daha ağırlaşacak, \e dun)adaki darlıkla 
lcıdığı hafifletecek çare, İ)i bir barışın 
haurlı)'Bcağı inıkinlara kadar, asla bu· 
lunmı)'Scaktır. 19 {2 • 1943 kı~ın<la az 
gıda za)"lflamalannın tam gıdımzlık 
ölumlerine doğru gıtııgını ıı;örecegız. 

Bu ah' al içınde uıandaşça de' ll'tr;c ilk 
kaygımız. her turlu ıkinci uçüncu ihıi
yaçlan bi.r tarafa bırakarak, heslcnebil
mekıir. Suna cnun olalım ki biz harp 
devrinin bu en buruk bahtiyarlığını, >"· 
ni besleMıC)İ kendi kendimiıe sağlı>"ll • 
biliriz. Harbin her )erde her gün daha 
artan sıkıntılarının uzak yakın aki !eri
ni ~iri erini gorcceğiz, şu11he yok! Fa· 
kat açlık çekmi)e<tı'.;iz ve to11rağımı 1a 

daha büyıik bir hamle ile sanlmak, şiın· 
dikiıxlen daha iri de do)ar, claha İ)'İ de 
be•lenı.iz. Şuurlu \C manııklı bir Tür · 
kün barışa kadar en )Uk•ek vazifc\İ, 
beslenme şarıl:ırını darl şııracak her ha· 
ceketten kaçınmak. hl'r harcktıi suç sa)· 
mak, beslenme şartlarını ~eni•lcı c k. 
kolarlaıacak her çarl')e ha~vurmakıır. 
Ancak ihıi)RC1m11 kad r alm:ılı, kullan
malı, bir avuç bahr;emıze kadar Tu k 
toprağının işlenebilir hiç bir sahaunı 
boş bırakmamt)'S çalıJmalı}'IZ. Bu millet, 
bo dökeceği vazifelere çajınldığı va.kit 

(Sonu ' GncCl la1ıadal 

C. H. P. Meclis Grupu Umumi Heyeti dün saat 15 te Reis 
Vekili Tra.bzon Mebusu Hasan Saka'nm reisliğinde top
l andı: 

Alman askerleri doğu cephesinde bir nehri geçiyorlar 

Celsenin açılmasını ve geçen toplantıya ait zabıt huli.sa
smm okunmasını müteakıp sürekli alkışlar arasında kürsü· 
ye gelen Başvekil Şükrü Saracoğlu, evveli. muharip grup
la rla olan münasebatımıza ve bizi uzaktan yakından il gi
lendiren siyasi hadiselere dair kısa izahatta bulundukta n 
sonra teşkil etmiş olduğu hükümetin beyannamesini oku
mustur. 

Bu mevzu Üzerine söz alan 13 hatibin takdir yollu beya
natını müteakıp hükümetin beyannamesi müttefikan taa
vibedilerek saat 18.15 te toplantıya son verilmiştir. (a.a.) 

1 --_e_ER_LiN_'E_G_öR_E _ıı ___ M_o_sKo_v_A'Y_A_G_öı_E_ 
Almanlar Sovyetler 

İthalillmızda ucuzluk 
hizmet edecek 

ve 
olan 

geniJlik 
• • 

gayelerine 
karar 

VORO~İLÖVSK'U MUANNİDANE 
yenı yu 

İthalôt primleri 
yüzde otuz beşe indi 

zaptettiler dövüşüyor 

Ticaret V&lletindesı tebliğ edilmiştir: 
2S mayısU gatttclerde neşredilmiş olan tebliğ ile bir kısım serbest dövizlerle 

yapılaıı mİiba(jeJelere tatbi~ olunan primler ilga edilirken, mevcut rrimli d<ivizlcr 
tasfiye olunwıc.a iıhaUıımız üzerindeki döviz primi yükünün de kaldırılacağı be· 
yan edilmişti. 

1 

Tıı~fire vaziyeti tetkik cdilcre.k itha-1 

Giresun' da İnönü 
liıı primlerinin şimdiden bir miktlJ.r İn· 
t!irilnıe)İ inık:mının hasıl olJuğu gö · 

j rülmüş 'e iıhalatını ınla ucuzluk ' e se· 

günü kullandı 
G'resun, 4 a.o. - Giresun hnlkı 

Mtllt Şef ismet tnönü'nün şehrimize 
gell.sler.inln yedinci yıldôooıuil olan 
dünkü günü büyük tezahürlerle kul
lıunıştır. 

Bu münasebetle G rcsun baştan
başa mllll renklerim zle bez n.miş 
ve şı hr n şark methalınde Uzel b r 
tak kurulmuştu. Toreno bu tnkın 
altından baslanmış ve bundan yedi 
l 1 lince hükiimet reisi olarak geliş
le nin hltlırnsını ya ııtmak !cin Mil
li Sef'in b r otomobil lc:lnde gcllrll
m ş olan bllstil bn ta vali olmnk Ü· 
zere millkl ve askeri erkfın ile knla· 

(Sonu t Qncü 1t1yfndn.J 

Moskova Eski 
Büyük Elçisi 

B. Ali Haydar 
Akl~y' ın cenazesi 

dün kaldırıldı 
istnnhul, ı a.a. - Snbık \l n5ko' ı 

Hu) ük !.içimiz Ha> d r kln) 'ın •·e. 
na esi bııgUn UU)ukqd 'ıl,ın hu ı bl 
bir ,apurla Sirkeci 1 Kc <' ınc etırıl-
ıni.tir. len ızc bur ıd n ıt ı ı aıı d 
merasııııle kaldırılıııı•tır 

nişlik ga}clcr:nc hizmet edecek olan a· 
ı:ı.ğıtlaki karar alınmı~ıır: 

1 - Gerek Amcrika'dan ve gt"rt4c~ 
diğer menıleketlerdt'll }-a(l ılacak iıhallı 
ile buna mütcferri ticari hizmet ' e mu· 
ameleler karşılığ ı olarak )ıabancı rncm· 
lcketlcre ö81.'nmek üzere mübayaa edi • 
len dö' izler ü1erinden takas limi teı ,ir· 
kcıince ıah~il edilmekte olan primlerin 
nisbeıi yüzde otuz bt:şe indirilmiştir. 

2 - Tenzilatlı prim tatbikatı 5·8· 
•J42 günü başlı) acakur. Bina nale,-h, tİ· 
rari hiznıt'< ' e muamelelerle akreditifli 
ıniıha}"tlalarJa hu tarihıcn iıiharcn •atın 

nlına<"Bk do' izler ' e akHdiıihiz muba· 
raJ.larda i•e, ~ne bu ıarihıcn iıiharcn 
ı:ümruklerdcn Çl~İle«·k ııı.ıllar hakkı n· 
da )eni tenıi l ıitl ı primler tatbik oluna· 
cakıır. (a.a.) 

--(Gelen son haberlere göre doğu cephe•indeki as
keri durumu gösterir harta (Dünkü askeri harekatin bir 
izahını üçüncü •aylamızdaki "HARBE DAiR" sütunun
da bulacaksınız.)-

Alman kıtaları 

bir~ok yerlerde Kuban 
net.~ine vardılar 

Voron~j' de Rusların 

hücumlan akim kaldı 
llcr1'in. 4 a.a. - Alman ordulan balı· 

k.omutanlı~nın tcb r:ı: 

Azak dcn1zinlın dof:u unda nlm:ı.n Ul· 
mcnleıt kısmen 1 :Ua sa\a~n bolŞ(l"o· 
ıırtı:ılanrun muk:ncmcUn1 kırm~lardrr. 

Ordunun BCf'i tcSkt eri le s. s. kıtaları 
cüret 1 b Ku :ı.n nehri.ne 

Ankara-İzmir bisiklet .:·:~~E~~00"::;:J;:~ 
yar1şlar1nm ikincisi 
Bu yll 30 Ağuslos'la baıhyacak 

Ankara • ırıntr b!slklet :ranııannın ikincisi bu sene 30 a~ostıı. ba.$lıya

<>aktır. Beden TcJ!blYcsi Genel Direktorlütil tarofınd:ın her sene tekrarlanmak 
üzere tertl.bedllen bu musaba.ka, ınernltiket öıcUSilnde geıq bir spor hareketi ol· 
IM.k dol:ıyııdylıe, t>üYUk btr alAka ile kareı1a.nmıı.ktadır. 

l\lilsab:ıkıının t knDt ida.res llzeıi-

D . . s e 1 d o r f l :ı~~ccı:ubeı::ı:~:u:;::':ıeg::nı: 
U S bu senckt l lard:ı esııslı tıazı det! -

ı1kl ter )'1lpmıştır. Bu cümleden ol:ırak 
ta1dbcd lecck )Ol d Unlmb \e fU 

cdıct bt' tesirle hücum ctm r ve 
düşman havıı m~danlartnı ve Kafkas 
& ine k<ıdar 'hulur.an &cbclk rd<! 
dem !')'Olu ~ r n.1 bombala.•·nı~lnnıır. 

Sal ve Don nch len arosındıı a mnn 
ve rwnen kıta nn doğuya doğru 1 erle
mclcrlne dc\"ıım etmellltcd r er. Ha,·a 

( tnu 4 üncu :ı.ayfada ) 

SON DAKiKA: 

EKATERİNOVSK 

SEHRİ DE DÜSTÜ 
l·ngiliz uçaklannın memıı.leler kabul cdJm!ştlr: 

.Ankara - Kızılc marn, Kwlc:ıha· Bedin, 4 a.a. - Alman kıtaları 

d 
marn - Gen'llc • Bo u, Bolu • Adap:ızn- Aıak denizınin doğusundaı Ikateri • 

akınları yüzün en I"' .Adapazarı - lı:m!:t. YalO\a, y lovn· m>\Sk şehrini hurumla zaptetmi~ler· 
aım;n, Bursn-M. Kcmnl;ınşn, M. Kcmnl· ılir Bu şehir Yeya ırmağı i.ızerinde 

h 1 \C Kuçemka>a'ııın 4u kilomeıre ka· a sa r a r a ı ___ <_S<_ın_u_"·-ü-ncu_-_s_a>_·r_at_ıa_) ______ d_a_r_c_e_n_u_11_d_o_A_u_~_un_,_ıa_d_ır_. _ __ _ 

uğradı ve bir~ok 

fabrika yıklldı 

Kletskaya bölgesinde 
rus kıtaları bir karıı 
toprak terketmedDer 
I 

Don kavsinin bır 

yerinde durum ciddi 
Moskova, 4 a.a. - Sovyet teblltl

ne ek: 
KusevaSkaya bölges nde bllhıuısa 

ş!ddetll muhnrcbcl~r olmuştur. Salzk 
yakınlnnnda d~an tanklanna ve 
piyade ne knrşı şiddetli müdafaa 
muhnrcbelcri 'li crllmlştlr. 
Tsımllanskaya'da da inatçı muha

rcbc>ler olmuş, burada sovyet toı>
çusu ve tanklnn, karşı hücumlarda, 
8 alman tankı tnhrlbetmlı v e yal
nız blr kes mdc 250 almnn er ve su
bayı oldUrUlrnüştür. 

Klctskayn bölgesinde sovyet ka!'l1 
hücumları yapılmıştır. Bu kesimde, 
sovyct ucakalan, 18 dllşman uçatı 
dil UrmUslerdlr. 

BrlanSk ''e Kareli cepheler inde 
mahalli carpışmalnr olmuştur. 

*** Moskova, 4 a.a. - Öğle üzeri nee-
redılen sovyet tebliği: 

3 ağustos gecesi kıt.alarınuz Klets
kaya, T6lmlyanskaya, Salsk ve Ku-

( Sonu 4 üncü 1&yfada ) 

Gandi'nin 
İngilizlerin çıkıp 

gitmesini istiyen 

kararını 
eyaletler iyi 

Bombay, 4 a.a. - Gandi, dU 
Hint kongresi tdart komltealnıı 
ln~illzlerin Hindiıtan'dan çekilme 
!erini talep eden karar suretini hal· 
kın naaıl karııladığını anlamak ü -

Ondc bır SU\ ıri mufrez•· ı, bir ııl
yaclt• kıta ı, p ıli \C in ılıat nıufrcze. 
lı·ri ,e askeri bır lıando olıluğıı h lıle 
cenn7.c aln\J Sırkt•Cİ, .\nkar ı cııtl<lc:;ı, 
Hekdi)c ~e <,;arşıknpı tra mu. cad
,\clerini takiben lle) azıt'a ıı;etırllınls 
, . .., namazı Ucyazıl c ııııisinıle kılı~ıdık
tan sonra t:ıli rnrk ıpı dışınılakı ::>e
hitlii!;ı· d...Cncdllıııiıztir. 
Cı•nnzrılc Cuıııhıırrt·isl n~mıııa Cwıı

hur llha clı \' ııı ıııui J(Auhi lünı ıl 
Gedrleı:, \ ' ı ll \l uti\ iui, \'ilA) cı, l'ar
ti , c llelf'ılİ) e ~rkl\111, askeri erk n. 
\ ıthan<'I de\ (etler 111\ıtıır SılJrrl, akr I• 

İıa ı Vl' do tlıırı h ııır bulunıııu•: ır. 
dır. 

Londra, 4 a.a. - Londrııda res· 
men bildlrıldiğlne göre, Düsseldorr
dıt gündilz alınan fotoğraflar, cuma 
gecesi lnglll:ı hava kuvvetlerinin a
kını esnasında bu &E"hirde cok geniş 
hıısarlnr yapılmıs olduğunu göster· 
mckterllr. Akından 12 saat sonra, 
foto~rofların alındığı zaman, bir eok 
yangın hnla dl'vnm ediyordu. F.:ndilst 
rl mnhallelerincle oldukça h;ıııar V' r· 
dır tnf llık 'c yııngın bombası 1~11 

J ( Somı 4 üncu sayf.da ) 

.:sı!it~~lji!~~;ttli~·;:";;: 1 50 hava meydanı 

Cena:ıe,e. hn tn C'uınhıırrcl imııe 
nlt olan fe,kalAcle ıııut,.nı\ bir celc'lk· 
le birlikle hıanbul hdediH51 ve 
do tları tarafından pek ı;:ok celenk 
gonderllmlştir. 

Cumlaurremmizin taziyeleri 
lataııbul, fi ~ . ._ - Cuıhur !\ly.,se-

Rahmetli 
B. Ali Haydar Aktay 

ti Fnııınıi ı.; ıtlbı h:ıy Kemal CiC'dr bc-t1crl nlıın fabrik,alann n s'bet )Ük· 
leç bu~ün Bin uknd ı'va p:iderek a. s~ktlr. Doklar c \ arında 4 hektar 

' · karlıır yer ta'llıım yle harap o1muc-
hık :\tosko~a ~ıı) ıık Elçlınız ınerh·ım tur. Buradaki hasarın hangi fabrlkA 
H , dar \ kta) ın • ıııll' ını zı aret l't- 1 d kunduğu henüz lncelenme
mi( ve Cıımhurreısl namına taziye le l ar..'!1 ° 

1 t m ~· r. 
bu ıınmuf ur. H ., f-L "Lal 

J AL ' h a•ara ugrıyan aorıR ar 
Hayaar Rtay ın ayah Hasara uğradıJı sar h surette tes· 

Haydar Aktay 1800 yılında Aydos- blt edilen fabr katar şunlardır: Sla-

' *" 4 uncil ta>:fadl ) ' ~ 4 ÜDCÜ ~ i 

Bir l ngiliz Stirling ağır bombardıman uçağı 
.( Bu ta~arenin bakımı iç.in birisi kadın olmak üzere 

Ym. .{ 56 l kitiY.e ihtiıaç v~u:. l 

400 bin u~ak~ı 
Londra, 4 a.a. - Haber verildlfi· 

ne gore, Amerika hava kuvvetleri • 
:nln lnJ"iltere'de 150 tayyare mey • 
danı ve 400 b n tayyare müretteba -
tı bulunacaktır. Amerıkan pilotlara 
devamlı olarak artan mıkwdıa :1aa • 
gilteren &elmektedir. 



B ant ııün.'tnnde IC%I "e nar.n 
natmıeı le mWcUcr araı;ı 

dosUuk \e e~ te Vil.l>ıtası o· 
.ııı.n rod,} o, hlc litİPhe >ok ki l.ktnci 
dUnyn bari> en kcsktn ve en mut
hle ıillAhlarından biri h l:ni alm1.Ş1.ır 
1k"ınct dUll).ı harbındc baa ro c:ı1 

0;111yan d vlctlertn kısa da.ı:a md
~o merkczletilXh:n on aekt& saat; 
lk ncl ıııtmda il en muhartpkrtn ısc 
on kici hn Lı..l daha tCLZJ..-ı ııanl ı:'ecc 
ıılindllz duımad.ın b radyo harbUıc 
tuluşmuş oklı<.klan ı:öriUUyor. 

Dunnadan <llnknmeden ve m~
hu tab 1ylc H-'1.m ş d buçuk d de 

tkva.m ed n bu rad;.o 
şavaeınm b adJ da ş r hıu1>Mlr. 

Adı o U.ınd • sımr luırbl oldU''U lc;n 
d..ı ma.n di ıımana rahmet okumaz 
kav ;ncc bu hıırµte karlı tanıtı av
lamak. o tarar umumi etkAnru ~
ıırtm \k Yahut d v amit btr &üı>he 
içinde bım.kmsk ı n de elden ı:clcn 

'ile gl.'lmbcn blllUn h n.~rntlcr' ho. 
s:o u up tatbllk o unmaktad r. Bu 
harp muayyen bir hcde!e varmak ve 
b r memleket umumi c&An ve hııt
tA idare mekanizması t>neındakllerl 

bUc avutmak tctn türW yollardan 
ı:eccrck ve her h leye ba$ VW"alm.k 

dc\'am ettird!l:rkm hcr prop,-ıı:anda 

mckanlzmnsı Bccnd e eorc bir teknik 
tutturmue yahut tilr1U teknikler kul
lana.role muvattak olma~a uı:nıs

makta buhmmustur. Top, tii!ck yeri

ne PSlkoloJlk ırtlAhlnrla devam eden 
rad>"O tıaroı tL>Q;; ki da kendme ı:ö· 
re Jrumıay heyctlert, hususl bazı ttı. 

blşe ve &tra.teJI lanııa dayanmak
tadır • .Kısa d:llıl:ı radyo p~~

aının bir vt'(tıcs!d propaızand.:ınm 

le\ C'lh cdlld1f1 taratsız mcm!cketlc=-
de bulı."na'n t<!batcya v.: aJ:ı.nlru'n da 
bir ncv1 d n'ktlt ~tndc olrna
sldlr. Bu n<.'$l'd.) t, tebaa ~ aJnnlnr
ıa o rodyomm b:ıyraf:ma &emPat:i 

bcsliYCnlcr 1c'.n propaııandat:ırında 

hangi es:ıelarn dayanaCAklnnııı han
ırt &ddllere ııöre tııdU edcceklcrlrn ve 
yahııt da kulaktm kul.'ll':a dedikodu, 
yalan yııniıs h ~ıcr ~ıı:sc ıcm 
rull 1 btr )Ol Uddbrocceklerinl ÖC'ret• 
rndrt«llT. 

Kısa dalga 

ne e !ş1 ll'UZ<'l yapılan, no de öntıne 
lll' ene yapUnlan neı;rlyattan dcAil· 
d r. 1 k ve esıısıı ızn.1."C unumı fikir· 
lN'de ~·vcl.."ı b~ t<'Pkl doturtn'ıık ve 
ımıumı !lk!r!m mu YY'Cl1 blr mef;<'le 
üzertnde rnctr yonn:ı{::a St.-.ovketmek

t!r Bı zan b m ctc yakın tst!kbal
d<:>.kl btr hfıd!Beyl mrvclden ka.hlıl ct
tlrmek. buna tllclrleı1 hazırlıyarok 

clrlctn dıe oıs:ı h.ıd cyt tabU ı:O&ta
mek tein ıriln!('?'('C evvel ı>rOPııırand:ı 

bııel:ımıştır Hed t ne f5C -0 htldef~ 

'llarıtıncıya lknd.'lr u!mllynn kıs;:ı <!al
ııa evvelA s nfrl rl haznlamnk, son
r a da muv:ıfta1d.yct den:!cc6!ne ızöro 

ya bu propagandada 

"tı-

k!:ı as:sı,. yıı ııan b!r mcı'k:ı.n aya 

bcru:etn'K'k de kab d r. Mlkrotond:ın 
çıkan sözlcrtn mahlyell ne ollll'S3 oJ. 

aun bunlar propaganda s:cnelkumıa
yırun tcrtibctm'4 o duC:u ve sizin füıc
rtnlzc'.lıı muayyen tmtrlcr ve tepkiler 
yapması - ıtdamm..'l ııöro az, adamı
na ıröre COk - mUh:ı'ldmk olan <'k
kınmı. ve blrlbtrlne bııA'lanmış söz-

Bugünkü Meclis 
B ilyfik Millet M<'cli 1 bugün ı;nl\t ı:s 

te toplanacaktır. llcclisin hu~unku 
gündeıııınde Erzınc'.ln rııehusıı 1' k<!n
der Artun'un \ef.u ettiğine d ır Baş.. 
vcklllık tezkere ı) le bir vatanda ın 
olum cezn ına çarııtırılınnsı h kkınd ı 
hır tezkere ve \ ın mebusu lbra•ıım 
Ar\• ı~'ın, v urı.ıııncıılugun meni hak
kında kanun teklifı 'ırdır. 

Çağrı 

* lktısat Eneilmrnl bııırlln umumi 
heyetten 5onra toplan ıraktır. 

-tr 1.lrnat F.ncumenl bugıın 11mami 
he) etten sonra toplnnacnktır. 

"(: lilll Mudaf<la ~·ncümeni bııgfin ıı. 
mu mi h<') etten sonr ı top! nacak ır. 

"(: Hartehc Encümeni bugun sant 1 ı 
tc topııınaeaktır. 

CEMiYET ~HAYAT.t . 
: . . ) .. 

" Kandil Gecesi ,, 
Oırnnt't fılcri ilci lifinden: 

lte('eıı a)ının iptldıısı 16 temmuz 

ır harb· • 

VE taklpt . 

RADYO 
pro;ııas;:uıd.:ısının dlenunlYc! ve GoCL 

lloo o:orc bunu bu .harpte b<:ı.11 rolü 
OYJU>'<ln dcvleUe.ım <tlnkme cn15-
lcrt ı:onırkr. Blrcok :ı.n dostlıııı, 

düşmandan ı:c.:c:n ncşr:l)atı dcıtınl 

ııUta alarak cvvclA mUhlcvlynt.ıru 
mu1chassıs müterolmlcrc dcrtuıl ter-
cümc Bu t.ercUmclcr de 

YazanB: a-:-ıba 
Nüzhet 'lba .1 

s:cne hazır olur o!:n.:.z, mütehassıs 

ı>roı>a&"anda da.trctetine yollanır. Öy

le kıl TOkYo'da yapılan bir n rtyat 
mesc1A Bcrlliı, Londra Ynhut Va.
etııı:ton da ııl.t oldut'u muka.bll prop:ı· 
ıo:andıı 6C!lcnnin onüne teırcümc ve 
mülclıassıslarca tahl!l edllm~ ackU
de ncşrl)-a.tın ehemml;roUne ıı!il;C bel· 
ki yarım, bc!k1 de bir saat tclnde 
ı:ehn!s bulunur. B:ızı lstall)'orıl:ır "ar
dır ki bunların d;n!crnc sc.rvlsle.ı1 

ı:ilnde 700 000 llA 900,000 kelime ıı

ra.s:.nda nesnyat zaplcderkr. Bunlar 
önce ctıenunJ,yeUne ııoro tasn!t o u
n ur, tcrdlmc olunur ve n:hn)ot tah

Hldm S:eterek l<:crlcrtn<lekl lUZ\ınlSUZ 

kısımlar atılarak bll:;Wc bit' rapor 
ieklinde hazırlanır ve il~ m kam· 
!ara sunulur. Bu nıporlann bazan 
SO • 100 sayfa tuttui!ıı söylenmekte
dir. Ga.Yct mühim ve accle vakalıır
d.-ı ise ıı.tt oldut'u malmmlıını. tcl
ımına yahut tcletonla blldirU . Hat
IA bu Sete sürat b.uan o di:recc mu. 
hbn bir hal alır ld daha d şman por

ı>aı:anda lsla.sJionu ~rtyaUnı tt.tlr
mcdrn. rrukabil ı>roı>aı:andaya g('C e
rek düşnımı prop;ıı;rand:ısı ve lr 
bozma teşebbüsü hcmm o dakikada 
tesır.:z bırakılır. 

le:-dC'tı başka b r IC\Y de~. Bu 
sözlc:-le hanı:l m l!ete hltabolımU)'OI'
sa o mUleUn hertıanırı bir mesele a
zerindckl hlss!Yatı evwlden inceden 
~ tctk!k olunmakta ve yanlı$ 
bir ll<'Y söyleyip aksJ tesirler husu le 
ııetinncktcm kacınmak ıcın en ince 
teterrilıtına kadar Uırrlnde durul
maktadır. 

Sazan \'aka ~e hldlsclerln propa
gandayı hk:e l.nd1r<tlC':l ı:örQ ilr. O 
zaman propaı:n.nda una.lAtcılan otu
rup Yen! ına.lzcmc ve ce.ııa.ne teda • 
r1klne mecbur olurlar. Propaıo:anda 

konuları uımwnl ve ntııld l>lr <.'CI eyan 
taktbcttliı1Wr. Muayyen hAdlsc ve va
.kanın t<!Slrı ~lnce .ı:cne yaylım a

teoı başlar ve &!2 ne kadar d:kka uı 
olurııaııı.z olunuz, arada sırada pro
paganda vıı &lntr haıtılndcn de nz 
cok müteessir olursunuz. 

Radyo, ı>roı>aı:anda ve sırur har· 

blnln en kuvvet.U QJAhı ne tar-Jc, ne 
de tayyarocı::r. Bu, clhnn kadar eski, 
Adem ile Havva kadar betert zAta 
dayanan ve yıllanmıı daha dolrrusu 
asırlar boıYUnca lnlian arda müzmin 
bir hastalık hal'.ni ahn11 dedikodu. 
dan h0$l<ı.nmıık Ukıtldir. Bu illet. ın

li3nl:ı.rda olmasa,ı.dı, aı::ızd ın aı::ıza, 

kulaktan kulaA'a doı.:tıan ve hl..: bir 
nsıı ve esruıa d:ıyanmı;-an bm b1r ya
l:ı.n kah veden C\ e, evden eve, oto
büsten drUre,yc ve nJhıı,yct tnsanlıırın 
ı;uu.nına ııalll ~ezdi: Fa!uıt ne yn

palllll k1 dedlkodu;yu Yok c:.mek tein 
)'{lzntlnrdır yapılan mUcadcle ta>Cla 
vemıemüı ve bu hastalık ıns.tnlıf;a 

kanser gibi yapmnııı kalmıı;tır. 

Pro~ı;::ında harbln!n bııZ<Ln bUyUk, 
hazan ki.lcilk ra da)undıf:ı ıo:ö

rulUr. l3azan da o.nlaııılmaz VCCh<.'
kırt vardır. Mesc!A: Avrupa';'ll kar· 
ı;ı yapıl.ln prop:ıırıındada katollkllf:ln 
ve katollk kil inin eyaklar altına 
alındıf:ı eok sık tckrarlano.n bir ana 
hatur ki ısan btrdcnb!rc bunun ne 
rcdoo ı:cıtıı nereye gltU41nl bir tür· 
lü keşfedemez. Halbuki a&l1 cok bıı

s:.tt!r • • Avrupa, timdi AmeMka'nın, 

cenubi Amerika'yı katol!kl1ktcn tcc
rldederek bllttin om halkını protcs
tan yapacaı::ını iddln ve bunu bU;-Uk 
btr ı>roı>aıııınd<ı <.'Sası olarak dlllno 
dolamı&tır. Bu cenup ame:ikalılan 

elma.! amerlkalılardan soı::utmnk \'e 
araJaruu a(;tı'Ulk tcln<tlr. Şu halde, 
Am,prt;aı için S'apılacak sey: Avrupa
nın laı.tollltllC':c hünnct etm<!dJA'lnt 
pn:ıı>aııanda ederde cenup Amcı1ka 

ha?kını kazan:nata ultnı$mnktatı 

ibarettir. 

BU)'ük b r tao.ITuz hnL.:nde takat 
hangi taratın ma~Qb!Jıcte u''t"adıC':ı 

ı>ek de bclU olmadan devam eden 
bu rn.d~o ve stn:ır lıarb:.ne kanlı mü
dafaa sllb.hl.arı nelerdir? Biri ve en 
mühimi htc GUı>h<.'Sl:z ld mukabil pro

paganda. Mukabil propaıo:arnlada mu
vartak ola.bllmôk tc'.n oo baıılıcn enrt 
dQsmanın taarruz harok.'l unı s:ilnü 
ı;:ünUııe detU snaU 111.'latlne ve d<ıld· 

GUnd<.''!k raporlar hatta ııonun<t:ı 
hUlluıa olunarak dU5111nnın propa"an
da hedetleri ve bu hl.'dcricre vıtnna 
ecldllcrl kıs:ı raporlar halinde bl:r a
nıya tonlanır. 

Bun'ann haı1<'tooc düşman mcm• 
lcketlertn le ne&r!yntı da ı:ene dlk· 
katle dinlene ok 11;111 eukllde mpar
Jar YRP•lır. Böyle<'e le ccı>lıe h k1an· 
da malQmat toplanmıı olur ki mu
kabil ı>ropagandad.ı bunun pcl{ bU· 
yük chemml:><•U \-ardır. 

uır de muayyen m lıctlcre c v
rum olan propaı;nndo ti( rlyatını 

"müdahale,, ile bozmak ve hedef o
lıın hnl m d :nletmcm k !cin m..ıcade· 
le vardır k1. bu d:ı coıc l'lltl'.'r ndır. 

M~ u f an lst.ıs>onun troru. c:ı 

n~'Rtı ı:dtyor da, kili'. e . yıı

hul SU'PCa&I gclm'.,ı;or mu, b:.I iz ki 
muvatıakı)Cl.il müdahale v rdı.r. 

Bundan baııka mukabil propag.ın
d.ıyı ı;U<:ll.'8Urcrı tımlll<?.'d n b • de 
t:ıb:at &art .i.rıdır. f\h lA Am :a'· 
da.n bazı Avrupa lsta113onlannı <lln. 
lcmL kabU o!:ıml,)on; ı, Avru::ıa kıtn
sına mUmkUn oldulıu kmt:ı.r ).ık! sıp 

d::nlcme teŞkil!Hının l»r kısmtnı bu· 
nıya nak etmekten baslm c:ıro yok
tu~. Bunun dn ne knd r ırtıe. maıımr
lı ve b.:ızan <in lmktln.sız olduQ-unu 
tzaha hacet ;yoktur. 

Rad).o ve sın hıırb!n!n bUttln g;ı. 
tnha.Unı ~'te kU~ t bir y:ızıya sıt· 
dıımak ı:üc oldutunu bil 
k:ı.t umum\ o rnk inci' 
nıbll.)'Ct Vc:"mCdrn L'V~'Cl 9U taV .. t)'C• 

den de kend:mt nkırnlJo'c~: 
Yabancı propag nda Jlo('Şrb tını 

dlnlcrscnlz b le bun! n - tAbtr mı
:ı:ur ı:öMils'Jn - Ut <lbe d IC!l" ve 
r.-cçcrwl.nlz. Bunlanıı tc4.nde hnldlaıt 

aramnfra kalknI'SjnlZ ht'!lll d ne kal
m.-ıın cok !Azım o ~n kafanızı, h<'!!l 
de vak !n!zl boşuna m.f etMl1 olur
sunuz. SCzar'L.'l h~ını Se?..:ır'a ver
mek laıbn!nde:n hnvad:ın S:ClMli yele 
kaptırmak en doıtru ha~mtUr. 

Varidat ve Mal müdürleri · I y ığılıımaya karıı 
arasında değiJiklikler 

Kalabalık yerlerde halk 
sıra olacak 

A nkara Belediye Relsllt!"!nden 
1 - tiçUncU maıldede yazılı hu

suslar belediye tembihleri arasına ıa
lınmııtır. 

2 - Bunlara aykın hareket eden 
Jer 1608 ve 2575 numnralı kanunlara 
göre cezalandırılacaklardır. 

3 - A) İhtiyaç maddelerinin dn· 
ğıtımında ve bunlar için knrt veri
lİ§lnde, 

B) Nakil vasıtalarına blnlııte. 
C) Umumi yerlere giriş ve çıkııı· 

ta halkın blribiri ardı sıra dizrtme -
leıi mecburidir. (3409) 2252 

Muğla' da yer depremi 
Muğla. 4 a.a. - Buı;ün saat 10.20 de 

burada ıiddetli bir )U depremi olmuş· 
ıur. H asar yoktur. 

-2-

Ciğeri kedıye mi 
teslim ettik ? 
İstanbul Vfi.lisi, İstıınbul ıUccarlarını 

bir toplantıya çağırdı, onl•arla ko
ııu§tU vev bir netice Uzcrinde an· 
!aştı : 

Tüccarı, tilccar kontrol edecek •• • 
Baıka bir ifade ile söylıyelım : 
Tüccarın polisi tilccar olacak!". 

Karardan Vlıli memnun... Tüccar 
memnun.... Halk memnun mu, 
değil mi oDu hadiseler ~östere • 
cek. Fakat §imdıdcn bazı tahmin
lerde bulun~blliriz ..• 

Bu knrar, ahlAk ve ticaret hayatımız 
için yepyeni bir adımdır· ileri ve 
ces.ıretli bir hamledir, ve çok mü
him bir imtihandır. 

Acele ve kabli hüküm vermlye ıılısık 
olnnlar, hemen söylenmiye baıılıı.· 
dılar : 

- Hah, tam tedbir, ciğeri kediye 
teslim etuter! ... 

- Meyhanecinin şahidi bozacı o • 
lurmu~!-.. 

- Halkı teker teker soyuyorlardı, 
§İmdi elb~rllği ve işbirliği ile so· 
yacaklar: .... 

En dar ve en sıkışık zamanlarımızda 
halkın bu homurıularuıa hak ver
direcek vur=:uncu ve soyJ:uncu 
tUc-cıırlıır çıkmadı ılel('il... Ger -
çekten ne knra vicdanlı tilccarlar 
gördlik ... Eğer, bUtiln tliccarla -
nmızın aynı alçalmış seviyede ol
duğunu kabul edersek, ciğer ke· 
diye teslim eılilmi§Ur! ... 

Fnkat, acele etmlyelim. madabenin 
bir ılc ıers tarafı vardır : 

Hep biliriz. "up" ta mühim bir te
davi usu!U vardır. Bir mikrobun 
cloğuracağt hastalığa karşı, ayııı 
mikrobun seromu yapılır. Böyle -
cc, aynı cinsten mikroplar bir
bırlerıni imha ederler. Bünye mu· 
afiyet knzanır. Ve bu ted:ıvi usu· 
hi çok zaman şiftı ve sallı.h veri
cidir. 

Mis:ıl bırnz ağır kaçtı galiba. 1',n -
kat, mikropların iki cıns ollluğu
nu uoutmıyalım: Fayılnlı ve za -
rarlı! ... ı .. ımıı.lu ve fnzilellı Türk 
tüccarları pek çoktur. Bunların 
araeıuda pdrmaklıı. gl).itc;rllecelt 
kad ır az da olsa bireı eemlyeı 
mikrobu sayılacak ahlfı.k ıllışkü
ııü ve ırJmus yoksulu olanlar Ja 
varılır. itte, bu tliccarları. aynı 
hava ve aynı ııartlar içinde bulu· 
nan ve ''Biz ı~ırk kişiyjz, biri -
birimizi biliriz!,. demiyen fRzi -
letli tUccarl:ır mUrakabc edecek • 
lcrdır. Ve o mikroplarııı nııtipa • 
razıti onlar olacaklurdır. 

Eser ılUn \ ur.;;uıı ve soygun yapan 
tüccarların vurgununa ve soy .. "\1 -
nun.ı karşı ;;elemedıkse bunun 
mtıhım sebeplerinden biri ıle ııu 
idi : 

O ı.,-Unlerde ticaret hayatının bütün 
ııalııverelcrı seferber hııle ı:el • 
mı§ll• CD şcyıan katıılar her gün 
yeni bir hıyle kcl)feıliyorılıı. 

Bu hayııtın dalavcı'Ulerıne ve lıfy -
lelerine yabancı olun çeşidi nıU· 
rakabe menıurlanmız, bir hüner· 
li hoklr.ıb:ızın karııısında aıııııııı 
kalrm masum bir insan gibi, göz
leri yerinden fırlnmııı. ağzı bir 
kilrl açılmış ~aııkın bakakalıyor
du. V e hokkabaz, eliyle havada 
bir dnire dalra c:iziyor. y. ni bir 
huner dAh ı ~österiyorılu!. 

Şimdi 1§ dcğişmi11tir, cünkti, hokka
b:ı.zın kar§ısında, masum bir ka· 
labalık yerine, aynı oyunların 
çeşidini bilen bir "mnrifelliler!,. 
kalabalığı koyduk! H okkabaz, 
11rtık el çabukluğu yapnmıyacak
tır. Oyuna kalkamıyncaktır, aynı 
o.Y,Unla mat eııııeceği.oi bilecek • 
tir. Bir ipte iki çnnıbaz oynıya • 
mıyacakıır! .... 

Faziletli, namuslu ve vatansever 
Türk tüccarlarının bu ileri ve ce· 
saretli karardan beklenen ı::-ayeyi 
gerçeklc§tircceklertne lnanıyo -
nız. En sıkışık zamanlarda mu -
cizeler yaratmasını bilen bu 
memleket çocukları, ahlak ve ti
cııret hayatımızın bu imtihanın -
ılıın ctıı. muvaffak olarak çıkacak· 
larılır. 

Sabaheddin S Ô N M E Z 

Taıkömilrünün kül 
ve rutubet hadleri 

İktısııt Yekilllği taş köınıırııniln kUI 
ve rutubet hnd ve §artların ı k:.plt 
etmiştir. Leva kumlirlerl yuzdc 3 ru
tubetli, yüıcle 14 kiıllil olalıllceektlr. 
Yüzde uçıen fnzln rutıılıetli konılır
ler tenzil olunacaktır. Lcvn könıurln 
aznınl :> fizdc ı G killlil oltıblleccktlr. 
Fııdn kul bulunan köıııiırlcr için 
müşteri) ı: tar.rninııt vcrlleccktlr. 1'az
nılnııt ) ilzcle 16 killlı.i Leva kuınürl<'rl 
fiyatındnn yür.de ö, yilr.de JG klıl!ü 
komurlerln fiyatından yür.de 10 ıen
zll edilerek hesaplanac:ıktır. 
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memurları Kurultaya do v ru ... 
Veteriner Umum MüdürlUğü, me

murlarındıın baı:ılıırını terfi l'Ltlr· 
mlştir. Bunları sırııslylc yazıyoruz: 

<80) LİRA YA TERF! EDENLER: 
Şube mUdürti Ihsan Akhun, Etllk 

Bakteriyoloji müessesesi mUdilr mu
avini İlhami ôzcebe, Ankanı veteri
ner ınüdiirü Kemal Yalcın. 

(70> L1RAYA TERFl EDENLER: 
Şube müdürü Zeki MnMC'nll, Ma

raş vetC'rlner müdürü Halll Haki 
Ynzıcıoğlu, Kastamonu veteriner 
mOdllrU Klızım Özçc-llk. 

(60) J.İRAYA TERFİ EnENl ER: 
Karacabey Merinos Yet tırme 

Cıflllğl mlltehassısı Salih Atabc-k, 
Malatya Yetcrlner müdürü Zlyn U
lu('r. 

(50) J.1ijAYA TERFİ EDENLER: 
Yalova velcriner müdürü Cevdet 

!nözli, Mus veteriner mildürli Hay
dar Dolunııv. 

<35) LlRA YA TERFİ EDF.N 
MUAVİN VETERİNERLERİ 

Tcklrcln.t:'dn Ccvııt Ornıı Ulukıs· 
la'da Nail Orı::un, Bnrtın'dd H dnyet 
Yeş !ırmak. Corlu'da Kfı.zım Engin, 
Bursa'da Fikri Ozan. Stlrmene'dc 
Vahit tnnl, Sıvrihlsnr'da Zlıyn Kal • 
han, Tokat'tn Sadi Tıi!lay, Afyon'd'l 
Zlyn Aytckln, Mudnn)·n'd:ı Emin 
Düzcü, F.rzurum'da Hamdi Ment<>ş. 
t tanbul'da C mal TC'k, Lülcburr,:ız
da Haydar Topııı;:, Borahat'ta Avrıl 
De'l'lrcl, Gerzc'dc Hanmı Altan, 7. 
Ere llsl'nd<> R"ffct ~un, An ro'ıln 
Burhan' Almak. Knracahl")"<lf' Ali 
Yavuz Gencel, Çifteler'de Bekir Bav
hnn Adıy-aman'da :Nazım Cek'<>Pr, 
.Manlln'de Ziya G{;kalp, Uzunyn' 'n 
aygır dE'Po<ıun<l::ı ŞUkrü Budnk. Snf
rnnbolu'ıl:ı Hii•;nU Kls1oi'lu, Kırkl'lr
e'i'nclf' ômrr ÖZ'.kan. !sta'lhul'dıı Rf'
fik över, Ml'nemcn'de Fehim Cal
df're, Dikih'd" İhsan A\dın, l\Inhmu
d!ye'dp Foahrettin Ongun, Po'atlı'd:ı 
Behçet Urn•, Islahlyc'de Timur Arnn 
Cıklır'da Aziz Escrol, Al":rı'cln VP)Si 
Amaç, Ad:ıpaznn'ndn Dlliıver Be ter, 
Sa~mh<'yll'cle Ahmet Bnrlas. Borçka· 
da Kemal Ak. Arapçııy'dn Fch'lli A
nk1ın Seyhan'da Mehmet Yücel, Ha
tny'd~ Faruk Barım. Göle'<le Num::ın 
Benli, Hnkkiıri'de Sıtkı Olcay, Ak· 
çadn~'da M Nazım Okay, Vnn'da 
M. 1''ey·zi GüncU, I •dır'da Ahmet Ka
rakaş. B recik'te Sn t Alper. 

\ 'et erin erlerden Sivercktcn U 1lıa 
ihlwk, .Aıcmlan :\I, Akif Üzer, ~'llı
kc irdtn \il \rırnıı, .\ııkaradın Iffet 
Turı: ı>o Sllrttl:'ıı Mehmrt Ali Yurı;a. 
Hılj, ~ ırık11uııstnıı Sure))a Dıner, .\n. 
kııraılan ~urıye llıı~ kııy.ı, Sarıkamış. 
tnn 1't·ııınl ,\ t 111 an, İstanbuhlan Su
ııı Dikıııcıı, ,\nk.ırnd 111 Fatııııı Veı ıir
el. 

Anka.ra'yı Dördüncü Dil Kurulta
)'ına hazırlanır buldum. Tiırk Dıl Ku· 
rwnunun turlu koll.ırı alu )'ll<laılbc
ri, ne işlerle uğraşıılar, neler hazır -
!adılar, nder hazırlamaktadırlar ve 
neler h:wrlı)acaklardır? Bu kuruluıy
da bulu~.ıcak olan u)clerc bunlar an
laııl.ıcak 'c dil dcuımirun bund.ill 
sonra hangi )'Olda 'e hangi yönde yu
riİ) cceği bu kurult.ı) ın k.u-arlan)la 
ıı)dınlaıuaıkıır. 

Dil '<c dil deuinıi üzerinde kalem 
runitcn bir takını a~dınlanmıı -.ar ki 
prensipler \ e ıuııııçlar, ı,'Crcı":ı gıhi, 
aydınlaıılnıadığı için, .ıdeta. biribir -
!erine kar$ı ,uruyur gitidirlcr. B.ılbu· 
ıl<l bu samimi d1kilc:rin du,üncekri 
karşısınd ı, ı>ekall, tu eski mısraı h:ı
ıırlı)nbilirİl: 

Cıimlt:tıiıı 'nalısuılu bir .ımma riıayet 
11111hte/il 

Osm.ınlıcalıktan çıkıp Tür!cçe ol
ması gereken dilimizı nasıl ı:clışıi ~
~ciHz? Hangi )ahancı sözler dilde ka
l.ıbılccck, hangılcri kalamı)acıtktır? 
Yeni anlam \'e k.n ramları k.ı.rşı!arken 
)alnız haıı Tiırlq;esinin kadrosu için
di:' rni k:ılacağıı, )uksa ıeııgin Turk 
di)dekkrinin haınclerındcn fa)dal:ı
natak ıııı)ıı? Y~ııi kelimelerin turun
ması için kalem sahibi a)dınlara dü
şen ödC\ ler nelerdir? Bu devrimi yn
parkcn en l> ta duşuncceğimiz ~e)', 
Osm:ınlıca okurup }a.zmıya alışmış 
olan bizim llt"'iılkrin alı~kanlığı mı, 
)ok•:ı bunılan runra )Ctişccek genç • 
!erle çocukların kull.ınacağı ıenı;in 
dıl ırıi olacıı.kıır? 

Bütün bunların 'e buna benıer su
alll.'rin lnabını biz, bir ~ı ,,. \'at· 
madan toplan:ıc:ık olan Dordüncü Dil 
Kurulta) ından btkli)'Oruı. 

F.ıkııt şimdiden bir no'kta}:ı işaret 
cdcbili•iz: bu deHim, }eni )ctişenler
lc ondan sonrn }etişccck olan nesille· 
ri d.ıha bii)uk bir on<mlc .ı;oz önun
de nıtnc:ıkur. Bu sclıepled'r ki bı.ı yü
ru)u.şun o üne k.ımbur omuda~ı 'e 
buruşmus alırJarı He dikilmek isti -
)rnleri dc,iriı:kcn onların phıslarına 
acısak bile "afalarına acımı)acağız. 

Durdıincü Dil Kurulıarı saat saat 
ynldaşmaktadır \e lıiz, bu a)-dınlar 
toplantısında r;oruşlcrin lıirl~eceğ•ni, 
safların sıkışacıığını, anıatlarıa aydın
lıon:ıc--.ığını umuyor ve bekliyoruz. Rü
ıün hunların gerçekleşmesi, l):·rdünru 
Kurulıayd.111 ı.onra dil devriminı~ ;eı · 
;crti bir hız verecektir. 

*** Küfür yasağı ! 

Biıkrcş'ıcn (;elen \lir tclı;:nıf, Bük-

reş ııolis nıüdıir!iiğunüıı ~nknklmLı ve 
kain derde lıerkcsın >anında küfrede
cek olanlara lı:.ır~ı §iddetli tcdhirler 
aldığını bıldiri}or. H:ılk arasında 
ku'rcclcnler bir ll}d;ın on a)ıı kadar 
hapı.s ) atac.ı.klar 'c 20 bin le,-e kad.ır 
para ceza~ına ç:ı.rptırılacakl.ırmış. Bu
nunfa da uslımm:ı} ıp tekrar kufredenleı 
topJanm:ı kamplarır.a gondcrilecek -
!ermiş. 

llırihirlcri}le harp halinde olan 
dcvlcıkrin ıhası:ıl:ın, ıraı!)-oları birıhi .... 
!erine kuhırlcrin en St\nturlulannı 
sa\'UJ'Ur, dururi\cn bükreslilerin biri· 
birine küfrcınıc~ini )ıtsak etmek ne • 
reden akl.ı &eldı acaba? 

Fakat şakayı bir tarafa bırakınız, 
Bü1·rcş J><>füinin bu )'il.Sağını beğen -
nıcdım, dersem, )ıtlan soykıniş olu • 
rum. Çunkü ı;öz ı;i"rc göre, kulak dı>
yıı du}:ı, uluona kufür savurmak, r,er• 
çekten, bir ıoplulugun medeni ınan -
z.:ırıl!>ını hoıan bir şey olU}or. 

Yer }er, zaman zam:ın biz de hu 
çiıiı:in manzaranın ıstırabını çekmiyor 
dei;iijz. Hattl hu 5utunlarda bu kötü 
ad.ti )eren, kınayan )'azılar :rll.7.dığı
mız olnııı~tur. 

Bükrc)'ıcn gelen haber dolayı~i)'
• Je ıı:me bu kODU)-a donmüş olu}'Otu71 

llozuk ) ağın hile beledi> c ıakihi
nc uğradığı bir )erde bozuk aj;ızlar· 
dan, 1b.r halde, manc\i pınarı ck~ik 
etmcnıcli> iz! ..... 

Bir dergi ve bir şiir ! 

İsıanbul'<h bir mecmua, yani cfe1'
gi çıktığını illnlar:ından bilirim. :-;e 
Arapça m«mu:ı, ne de Türk(e dergi 
i ımlcrini lıcğcnmi)'crck kendi ine 
Foto Ma ·azin ı;ıbi bir tatlı u iı.mi 

ıakmış olan bu derginin hiç bir sa)ı
sını görmemi olduğum için, ben 00° 
nu b r ııc'i albüm 6l!Jlırdım. Dün tık 
ati.adaşım bu der inin 84 üncü ~>1 · 
sını go terdi. içinde bir şıir " bu şi
irin altında da benim imzam bulunu• 
yordu. 

Bu ~ir na~ıl olmuş da orn}'ll geç
miş, onu lıilmi)orum. Fııkat hu der
giyi çıkaranlar da galiba, herhangi 
bir yııı.ırın yazısını sutunlarına geçir
mek Jçin finccde.ıı bir somıak olsun. 
JU.zımı;cldifini Jıilmirnrlar. 

Ond:ııı da 'azı;eçtim, Ilari, adımı 
doğru )'azsalardı ... Çünkü şiirin altın· 
da Nureddin Artan ıli)e llir imza 'ıırdı 

Bir ıe~dlim şu oldu ki aynı sayı
da mc hur lrlanda edibi Bernard 
Shaw'ın adı da Bcrnanl Chaw jeklin
de )"Uılmışu. 

T. 1. 

(2.j) LlıtAYA 'l'EHF i EllE'." 11.\Y. 
\',\N S.\C":J.11( l\rnl'llUIU, \ili : Er
zin_çıııııları KAımıı En,ın1 Be) pazarın
ılaıı 1\1 ehrııı•l Ali Atıık, I zıııirclcn Faık 
Orlını, Su su rluktaıı :t.cki Kip, llile
cikleıı Vdılıi Vubel, Bire und ın Dur. 
sun Kaya, 'l'ıırluıııd.ııı l\lustnfa Bs
) ar, 'l'orb ılıılan Snıui Meııgııç, na\ ııı. 
dırılan Nuri Genç, Çıımraılan İh .ııı 
Kahr:ııııaıı, Sıvu tan Yeli Halk llel
fl'U , Yor.!{ ııl ın ltcceı• Erh uı, B ılıkc
ı;lrdcn l:iule~ııı ın Erkal, ;\eıpa)aıııcl ııı 
l\I. ı\li ÇaHlnr, g,ıneclt'n Mu~tafn 
Altan, 5rıııruındnn Ziya Sc\·tckin, 
J ı.ı aıık tleılı:n (;(·mil Öz elçuk, ~lııııi
uıl ııı Kasıııı Ôıtilrk, l>eııizlidtn Aıı. 
met grl'cngiz, Keıııalıtan Alıuıet k
fü, J\ kaleden Yu~ar Dizcla'r, Ka) St!rl. 
den -'lusıafo 1\lutlu, '!'urı;utludno Cc
ınııl l'cnbed, .Maraş 1\1. Ali Aslan, 
.M uğt ıılan llurı;un Cokulp, lltl\'r.ı.ulıııı 
1 lıılls Knyıır, llurdıırıl.ın Ziya Oılkıılıı, 
Bıırtlıırılaıı Çupnıı Avni Üngı:ıı, ) al . 
var;taıı .\!. ,\il Guııılüı, Çııbuktıın i\'i
yuzi Buyilkboyal·ı, Hrclşten Şefik Şt
nı:r, J\ııınsyııdnn Tahsin Yiıccl, Çomh
d:ııı Yusar Çoruh, Karııcabeyılen llil
ıııl llnyst'ç, .1\ kı:n<lıığclnn Xuri Çelik
penı;e, \'iranşchlrdcıı l\Ielııııct Özk ııı, 
Alacadnn Keriııı l'ı•kin, Knraenlıc;dcn 
lluıııdl 'J eeer, Kalecikten Adil Sel
çuk, ;\yuştan Asıııı Acun. 

Yük ek fyalla ır 

(:?O) Ll!t \YA 'l'Eitl'İ EDE'\" H \ Y
V,\:-; SAÖLIK ME)tUlU •. \ltı : M. 
Keııı11lpaşndıın A. Faik A'ıııllı, Çuıe
clen İJıııer 'l'ıırıııı, Bur aılan O tııau 
üürdmiıo:, Bursadan l\Iust,ıfn Kayn ır, 
K ır.ncabc) deıı 'J'ahir Sezglııer, .I::dlr
ncdeu .Ml'lırııe t Dornnl Kelkltten Mu. 
lıarrcnı gryıJınn:r:, znıirdcn Kemal 
Şener, lstaıılıuldan Sukriye Temel, 
J\nrtnlılan Nııriye Üzusaıııııaz, !st:ın
bulılnn. Perllııı. Gilncr, Çankırıılan Js
ıııall Unı;ok, Tr ılızonrlaıı Ali Hızn 
Bııslnrıcı, Kıınvadan J"ikri Giıner, Uiı
reılen Sami Ôzbek, Ordudan Önwr 
,\l tıntuş, Şarkı 1 dan Keııınl Ör. •lıılcr, 
~lk5 ırdan İh nn Yiıccl, B ıskalcılcıı 
.\!Uıntaz B ı$ıopçu, il snnkaledcn Ka. 
&ını l'••kcr. 

.Ayrıca ücretle çalışnn 87 veteriner 
de 80 lira asil man§lı kadroya alın
mışlardır. 

Vurguncular 
Valiliğe 

hakkında 

yapllan 

ihbarlara • 
ımza 

sallı yapanları 

haber veriniz ! 
Ankara vaıııımnden 

Gıdtı maddelerinin satııılarındakl fi
yatlar, ulelıUak serbest olınnyıp her 
rııalın menşe 'c: uın.liyct fiyatlarına 
ve memlekeıte mütcıamıl olaD toptan
cı ve perakendeci kllr hadlerinin na. 
zarı ltlbaro alınması suretiyle yapıl. 
ııın.qı l\lUlf Korunma kanunu hilküınle
ri iktizasındandır. 

Milli Korunma kanunu bükümleri. 
ne aykın olarak muhik bir sebep ol. 
maksızın fazla fiyatla mnl sata.n ve. 
ya satışa a.rzcdcnler hnkkıodıı yapıla
cak her hangi bir şikfıyet Belediye 
Encümeninde gerekli tetkiknt yapıldık 
tıın sonrn mütcamil ktl.r hadlerini 8§1\ 
rak sııtış yapııklnrına knnnat hasıl o. 
lnnlar hakkındıı mezkur kanunun 81 
ve 3:! inci ıııadılelerinc tevfikan taki
bat y31ıılrn ık ilzerc l\lilll Korunma 
nıUddeiıımuınlllğlııe tevdi edileceğin. 
ılr.n şlkllyetl olanların Beledıye fitti. 
ıınt mUdUrl!ığUnde 11ıyn.t lllilrakobe 
bllrosunn. veya Ilelcdiye Heis llluavinll 
~ine ve n ıığıdnki telefon numarala. 
rına blldirıııelcrlnl ıın) ın halkın ıttıln. 
ına arzederim. 2713, 2956, 1353. 

(!:?222) 

Odun ve kömür 
fiyatları 

Ankaro. VallltQ'tndcn: 

l.5 Ağustos 9' 2 tarihinden itibaren 
mangal kuınüril ve oduna belediyece 
koııulan narhın knldırılınnsı kararlaş. 
Lırıldı. 

Yurt içinde 
lstanbul'dan bildirİli)'Or: İs -

unbııl hukiiıııeıi tasar.ruf için ınt· 

bik olun:ın mecburi nıe7.uniyet ka· 
rarını en gayri U.dilô.nc bir surcı
ıe tatbikte dn'ilm etmektedir. D<.'· 
nilebilir ki kodamanlar günıhu 

İstanbul bütçe!Iİııi yalnız l:cndıle
rine basretmİ)C karar vermişler -
dir. Son defada 586 zaı rnczuni)'C· 
tc se-.kolunmuşıur. 

Yurt dışında 
Fran a Nnfıa Nezareti, Fran

sa'da alınanların mesai.si \e aliı 
ve edevaıi;le icra cdi.lecck olan ve 
el}C'\lll tazıninau a)ni)c ile işti
gal eden ıamiraı komisyonu tara
fııldan cetkik edilmekte bulunan 
menafii umumİ)C)'e muteallık biı· 
>·ük bir in aat prognımı ıertibe>·
leıııişıir. 

İstanbul tacirleri fiyat 
mürakabesi için on komite 

kuracaklar 
f stanbul, 4 (Telefonla> - Tiaıret 

odası ~dare hc)eıi busun toplanmıştır. 
Bu ıopb.nuda tacirler arasında fi)ııt mü
rakabc ini )oıp.ınak uzere on komite ku· 
rulması !kabul edılmistir. Bu korniıcle-
rin her biri od:ı namına u:ütc görmek 
sallhi}·etini fıaiz olacaktır. Her komite 
ıicııret i krinin bir ticaret Jtibesini koet
rol <.-dcccktir. Komiteye seçilecek iı.ııyı 
oda umumi tıe,·cıi a),rncııkıır. Bu mak
satla oda mcclı>i bir t•)pLınııya davet 
cdilmiJtır. 

9~2 çar :ımb ı;ıınunc le ıduf ettigın
dcn P-10 ağıı to !H2 pnzar gtinlı ak
ımı ) ani (ıııız ırtcsl ı;eeesl) Miraç 

kandılı oldu •u ılun olunur. 

Gönles varidat memuru BB. Fet
hi Görez Kütahya varıdat müdUrlU· 
ğUne, Ş':ırkikaraağaç varidat me
muru MuhlttJn Yaman Çanakkale 
varıdat müdilrlüğüne, Urla varidat 
memuru samı Tekiner Maden mnl
müdürlüt:üne terfian, Malatya kon
trol memuru Fevı.l Gevrek Htıkktırl 
varidat müdUrlUğUnc, Kars \'nrldat 
memuru Asaf Ertan Kars varidat 
mlldürluğilnc, Eret\'ll vnrldııt memu
ru Osman Sllel Bilecik varidat mll
dllrlüğllne, Çanakkale varidat mll
dürU Şefik Kammıın Rize varidat 
mlldllrlllğüne, Ankara varidat me -
muru Haıvlt Rakunt A&kalc mal -
müdürlü •üne, Urfa muhııscbc mc -
muru HAmJ.t Cakmakcı Kemaliye 
malmüdürlUğllne, Istanbul Mllll Em 
lak memuru Bekir Uzunsoy Mazı· 
da ·ı malmüdürlüğüne, Erzurum mu 
hasebe mlldllrll Tevfik Enlem B le
cık muhasebe müdUrlüğltne, Bingöl 
muhasebe mUdilrU Amil Yılmaz Ma· 
raş muhasebe müdUrlUf:Une, Urfa 
muhasebe müdürü Nasrullnh Enlem 
Isparta muhasebe müdürlllı!Une, Ak
cadağ malmüdürU Zeki Özsnyan El
azığ tııhsıltıt şefliğine, Bursa muha· 
sebe müdLirQ Fuat Gllrsan Be$1ktas 
malm!ldlirlUğUne. Muhasebat umum 
müdürlüfü şube mlldür muavini 
ŞUkrU Geiren Bozöytlk malmüdilrlU· 
ğüne, Ankara milli emlak müdlirlU· 
ğü memuru Ömer Gürman Doıtu 
Bnyazıt mnlmUdürlüğUne nak1en ta
yin edilmişlerdir. Hindistan'ın ne kadar 

ve adres koyunuz 
AnkarB Vallllğinden : 
Bazı Ucaret erbabının ellerinde 

Depo sahipleri, ellerinde bulunan 
ıııalı o tarihe kndar bdedlyrnin tayin 
etınlş olduğu fıyat fizerlnclen yani 
mangal kömUrUnün kilosunu on ku
ruştan ve odunıın kilosunu da durt 
kuruştan satırın •a mecburdurlar. 

Tütün kongre5inin 
çalışmaları bitti 

lstnn!ıul, 4 (Telefonla) Tütün 

TEŞEKKÜR 

1'~ im. ve adz '1;ıbanıu emekli hiı
kinı ~abrı ~ ~arı'nın o.umu dohyı. 
s >le bızlcrl' telgr f ve mektup g >o
cıerf'rck \!') ı bıu:ıt ziyaretimize kıı
dar g!'lerek kederler ml:ı:<' ı tınk l1Jt
fond ı bulunan d • •tlarınıu:la ce.ı ıe 
merasıııııne gelmek ı lııııetındc bulu. 
nan btıtiln blıi \ ıı rrhurnu sevenlere 
A)'Tı a) rı te • kk ur rtınege kederırıız 
mnni oldug ınd ın t< şekkilr ve min. 
ne tl('rlnılıııı ih11 •ına s ı) ın gazeteni
z.o delaletJr, i dılcrlz. 

E i: Sabllııı Sayarı. 
Oı'Cıılları: Sırrı, Sururl, 
Scn•rr S 1) arı 

Teşekkür 

Selim, 
HiGli 

Oğlumuz ""rdrt 1 rk ner'in c.ık 
acı lıımu dol > ı ı) il' ı;erek Cl'OUI'· 

Eindr tııılıınıı ık te ıı:ert'k mektup " 

Fiyatı belli sahipsiz eşya 
nasıl satılacak? 

Fiyatları hUkllmetçe tespit olunan 
sahipsiz eşyanın nasıl antılactı •ı bıık
kında bir izahnnme yapılmıştır. İznb. 
nnme)e göre artırmıya çıkarılan e7. 
ya tespit olunnn fiyatı huluncn artı
rana satılacaktır. A)·nı fiyatla birkaç 
ki§i almnğa tnllp olursa aralarında 
kura çekilecektir. Alıcılar nrasında 
hukümet dairesi veya müessesesi var
sa cşyn başka alıcıy ı;utılnınıyacak
tır. Kaçak eşyn snuşlnrında hfikümet
çe tespit edilmiş d:ılht flynta ı;Umrtlk 
\'ı•rglsi de kcıtılnrak satı lac:ıktır. 
Gil ınrilk vergisin! vermek lsıeııılven
ler eşy ıyı dış memleketlere çıknrabl
leceklerdlr. 

Muğla köylüleri son 
durumdan memnun 

telgrafla ncımıın 1 tırak etmek lü•fa- Mu~la 4. - a.a. - KöylU harma
nu ı:;ö teren ~laarlf V('killfğı o.-g.-rli nını kaldırdık<;n "bUkUmete parası 
erkllnın ı -ç-c sev UI o,':hımur.un ark~- mukabilinde bo landıgı yllzde 25 
dıt•larınn ve ile- dn tlsrımıza gııutc- . . . re; . 
nizln delalet•) le açık te~rkkürlerl•nlzi l ını Zıraat Bankalnrına teslıme baş-
ıunarız. lamıştır. KöylU son durumdan çok 

Tarkaner nilcsi memnundur. 

kuvveti 
Hlndlstan'da bu&iln. bir mll· 

yondan fazla asker bulunduğu 
söyleniyor. 1939 dn, 55.000 lngl
liz ruikerl ile 160.000 Hlnt onlusu 
nskerl vardı. Bundan başka, Hln
distan'dn, tabl dt'vleUere alt az 
C'dk önemi olan 40.000 ns1ker var· 
dır. İhtiyat ve terltorlal lnglllz 
ruıkerlnln sayısı 58.000, Hint lhti
ya tlarının sayısı da 42.000 dlr. 

Hlndlstan'da bulunnn bu kuv
vetlerln teşkHlltındn, bugün mo
dern harp icaplarına uydurulmak 
üzere, önemli yenilikler yaıııl· 
mışUr. Piyade ve sUvari alayları 
yedişer "biri k"ten meyı:t::ı.nn ge
tirilmiş ve talim ve terbiye gl>s
tcrllmlştir. Ingtllz sUvnrl kıtaln· 
rında olduğu gibi. Hlntlilenle de 
motörleştlrme usulQ tatbik olun
muştur. Topçusu motôrle llrildıği 
gibi, 25 kiloluk fnglliz mermileri 
kullanabilecek sekildP. teı;:hlz edil· 
miştlr. H1nt yerli pfyade'erlne o· 
tonuıtlk sl1Ahlnr verllm ştlr. 

Hlndistlln'd:ıki ordm a 11\zım o
lan malzeme ve teçhizat, Hint 

var? 
tüccarlarından tedarik edHmckte
dlr. Bilindiği 5ckilde demir snna
yil, Hlndlstan'da, bllhtıssa Sota 
Nalıbur'da cok ileri bir haldedir. 
Hlndıstan y(lksek komutanlığı, 
hem kumanda heyctlnl, hem de 
biltün kıtalan yeni bir elden ge
çirmiştir. 

Hlndlstnn'da havacılığın geliş
mesi için de çok emek sıırlcdil
mlşLlr. Fakat Hint havacılığının 
kudreU, !ngntere'den ve Hin ils· 
tan'dım yapılacak uca-k ve uoak 
fabrikası malzemeslnln IUıallne 
ba[:lıdır. Zira, Hindlstan'ôn ilk de· 
Ca olarak 1940 ta yapılan ucak 
fabrikasında, talim ucaklnnndan 
bnika uçak yapılmnmnktadır. 

Hindlstan'da denlzclllğc o kn· 
dar önem verll~mlşwr. Cünkü 
Hlndlstnn'ın den z tarafından teh· 
dit cdllece~i hesaba katılmamış
tır. Hind stan'da dalm:ı karadan 
bir tchlıke göz 8nfinde tutulmuş
tıur. Hep de şlmııl-batı hududuna 
ehcmm yet verilmlettr. 

bulunan emtiayı fada fiyatın sat -
malt!ta olduldarındaa bahisle VllAyet 
makamına adressiz ve imzasız mek -
tuplar yollanıyor. 

Bu glbl lhbar ve ŞikAyeUerln tııh -
kik mevznu olması için gerekll iza
hatın alınmasına !Uzum hasıl olmak
tadır. ŞlkAyet mevzuu olan ve mlllf 
korunmaya taalluk eden mektuplnra 
lmıa Ye adreslerin tam olarak ya • 
zılmasını imza ve adres taşınuyan 
mcktuplann muameleye konmıyaca~ 
oı sayın balkın lttılliına ancderlm. 

&zincan kaıalarmm 

bayınd1rhk işleri 
Erzincan, 4 tı.a. - V ilayetimizin 

K emah, Kemaliye, İlic ve Tere n 
kaz:ıl arının harta yapılması i bu
gün vııli ve belediye resi Dr. SU
kQtı TUkel'ln reisliğinde topla ıın 
Erzincan belediyt'leri hart lar hır
liğt idare heveti tarafından 12 275 
lirıı bedelle hArta mllhC'ndis Eonln 
Kural'a ihale ed'Jerek vi18yeıın bu 
mllhim bayındırlık meselesı halle· 
dilmiıtlr. 

Dcposundıı mahrukatı olup da 15 
Ağustos 9<i2 tarihine kadar evvelce 
lleleıliyenln verdl;d narh ıızerinıl.::n 
antnııyanlar hakkındaki ~lkllyc-tln Be!e
dlye iktisat .MüdUrlüğUne yapılııısr;:. 
nı sayın halktan dilerim. (2223) 

Siyasal Bilgiler Okulu 
mali subesi mezunlarının 

t~yinleri yapıldı 

kongresinin (alı mıılım bitmi,tir. Bu • 
gün son olarak Ülgiliz ve amerıkan ıir· 
ketleri mumc,s'lleri dini ş 'llC kon -
srcnin cV\cke 'erdıği kararları bu mü
mcs iller de muvafık bulm~lardır. Ye
ni kararla her cıp \ctiştıfi holgenin Ü • 
mini nlacak ve c Marmara. Karade • 
niz ve Sark tip'crı ye dort ımal ııpıne 
ayrılacakur. 

_, •••..........•......•..........• __ 

Sayın halka 
1 - Ttıksl ücrotıertne yapılan 

)"(lzd GO zıımma i<lre tanzbn edl· 
len t r tororl re dni!ıtılmıltır 

:2 - Taksim tre r1 neti< bulun· 
durnn vc bozuk taks!metre kulln-
n ve tenlkn y re &17nl)'t'1l ve 
her ne suretle olurN olsun tall
matname ııı Atımı hal"t"kl!'t eden eo- • 
r rıtt kin derhal oo 2960, 2718, : 

S3 ve 17 numara ı t~~ronıara : . 
malQmıı vemı ı 8'\Y'ln halktan : 
rtca o un ur. < 6068> 213.S : . 

"'································,, 



DIŞ POLİTİKAI 

Münakale 
meselesi 

Vık defa tekrar edilmiş olan bir ha
kikaııır ki bugıin Anglo· aksonları kar
ıılıyan en mühim mesele n1unaknle da· 
vasıdır. Amcrik.ı'nın bu}'Uk harp gayret· 
!erinden bahsedili}or: amerikan harp 
<'ndıi,lrisi en ><uksck 'erim haddine "ar· 
mı~ ı.cı;a )'llklasmıs bulunuyor. Binler· 
(C lank, on hinlercı.' ıop, siliıh, ıcçfıizaı, 
tanare. Fakat Amcrika'nın hu mücaJe. 
leJdd ağırlığını, sanl~ iıııin "erimi ile 
ölçmek )anlışıır. Amcrıka, bu )il!h w 
teçhizatı, ceı>hclere ruıklettii:-i nisheıte 

mücadele üzerine muessir olabilır. 

İngiliz u~aklar_ı 
Rommel'e silôh ve 

malzeme getiren 

deniz taşıtlarını 

bombaladllar 
Kahire, 4 a.a. - Resmi tebliğ : 
2-3 ağusıos gecesi, devriye faali • 

yetinden başka kayda değer bir ha
dise olmamışıır. 

Mubarebe bölgesincle hava faali -
yeti de hafif olmuştur. Meı;serch • 
mitt • 109 tipinde iki uçıak lıUV<\ mu
harebelerinı1e hasara uğratılmıştır. 

:Malt ı'da ingiliz avcıl~rı adaya 
hiicum etıniye ıeşebbtis eden iki u
çak te~kilinl muvaffakıyetle pUs -
k ilrtııı !ışl erıli r. 

lngilizler Rommel'in iaşe 
tCJ§ıtlarını bombalalılar 

u I] u s 

• • • 

İngiltere'de pek 
çok amerikan 

askeri var 

Bunlar su~ iılerlerse 
amerikan mahkemelerince 

muhakeme edilecekler 
ı,oıııln, 4 11.a. - ingıltere'de lııı

lunan ı\ ıııerıkıın n-kerlcrlnin suç İŞ~ 
lcılikleri t ıkılirtle ,\ınl'rikan ııskerı 
ıııahkı·ıııı·lt·rlııce ırıulı ı kt"ıııeleri h'lk· 
kııııl.ıki k ınurı li}iha ırıı ,\vam ı,n
nıarası kııti ıılAr ık knlıul etıııiştir. 

J,urdlar Kamarası hıı k ınıırıun tl ı. 
lıa .. nce kabul etıııi~ti. 

hanı Kaııı.ır ısınıl ı lııı karııınıın lrn
bı;lıınu lsteıııck iızcre SllZ Rfan J)aİt:
Iİ\ c ~ •zırı 'I. ;\lıırrıs•"n d•·ııııştır kı: 

Amerika'nın bu nakli)-ac mt:Selesindll' 
kar~ılaşıığı bü> ük bir zorluk, mesafe le· 
rin uzunluğudur. Amerika')ı Avrupa 
harp sahnesinden Atlantık denizi ayır · 
maktadır. Aml'rika ile Orta-Sark ara ın • 
da hem Atlantik denizi, hem de Hiııdis· 
tan deniıi vardır. Japonya '\l' Avu,ıu · 
ral)'a Amerika'dan Pasifık denizirle a) · 
rılmı$cır. Bir mklire gemisinin, Aıncri· 
1.:a'dan a)rılarak hedefine v:ırması ı.·c 
tekrar limana geri dOnınl'sİ için belki de 
alıı tı)lık bir zaman l.hımdır. Bu itibar· 
ladır ki Amcrika'nın ticaret gl'milcrine 
olan ihtiyacı gun geçtikçe artmaktadır. 

Eğer bir taraftan alman denizalııları 
nakliye gemilerini batırmamı~ olsalardı, 
Amcnka'nın hirçok meseleler gıbi, hu 
nakli}ııt m~le-;ini de halleckhileccğinc 
"ııpbc yoktu. Fakaı biJindiğı gibi, AJ. 
manra denizaltı harbine 1,uk lru)ük ehem· 
mİ)l't atft'tmt'ktedir. Gerçi Alrnanya'nın 

bu harpte unıdui;-u netice ı;eçt'n mulıarc· 
hedeki netice kadar bıi}ük değildir Al • 
mantar 1914 harbinde bu va~ııa ile İn • 
gılıere'yi açlıktan Oldürerck muharebe · 
yi kannacaklannı umicletmişlerdi. Bu 
ümiıledir ki Amenka'ra da ıne)dan oku· 
yarak kayıtsız prısız dcnizalıı mulıarı:be· 
~ine gırişmişler, fakaı nı:tkede harbi 
ka>hctmişlerdi. Bu mırharcbcdc alman • 
farın denizaltı siJ:ıhİ) le İn iltcre°}i aç • 
lıktarı old.ırehileceklcrini ümideııikleri · 
ni anlatan bir emare )Ok değıldır. Bu
nun la beraber, Anı;lo· akson devletleri· 
nin ve hele Amerika'nın, cephelerde mü· 
es<İr rol orn.ımakıan alıkomcağına inan· 
dıkları şüph~ kaldırmı}an 1-i<;- lıakikaııir. 
Amerika°}.ı karşı mC)d:ın okurken, ııl • 
mani arın be)) le bir iimidc kapıldıkları 
şımdi daha açık olar. k anlaşılmaktadır. 

Su halde dünya harbinin en ehemmİ)eıli 
safhalarınd.1n biri, Almanya'nın AmL-ri· 
ka'yı cephelerden uzakt.'\ tutmak ve Ame· 
rika'nın <la cepbek'l'e rakın gelmek için 
giriştikleri hir mücadeledir. Hunu temin 
etmek için Almanya denizaltı gemileri 
ve ta\;arclerİ) le n:ıkli)e gemilerini ba· 
tırı)'or. Amerika da hir ıaraftan denizat. 
tı gemileri) le mücadele ederken, ~iğer 
taraftan d.ı )t'11İ gemi inşa etmekte<lır. 

Kahire, 4 a.a. - laşe slstenılnl da 
ha iyi bir fluruma sokmak isteyen 
Rommel, şlnıdı Halyan ınavııalnrı 
ve motOr takılmı::ı yelkenlıler kul· 
lnnmnktndır. Bunlnrın süratl, sanlte 
10 mil kndurdır. Bu mavıı:.ılnr ve 
yelkenliler teslih edilmiş bulıııımak 
la ve mUttcfık uçaklnnn hücumlnrı
nn mukabele evlemektedlrler. Müt
tefik deııiz uçakları ve in 'iliz av ve 
hafif bomba uçakları, şlııırlı, kıyı bo
yunca durmadan bu klicUk deniz 
tasıtlanm bombnlnmaktadırlar. Son 
günlerde bu yelkenlilerılcn birisi. 
nteıı altncn kara dumanlar çıkarma· 
ğ'a başlamıştır. Her halele benzin 
yllklli bulunuvnrdu. Başka bir yel· 
kerıdi ılc infilaklar ar:ısınıla batmış. 
tır. Bu yelkenli de cephane ıaşıyor
clu. 

· ı ı ıhı 'jırrıılııleıı 1 rıgiltere'ılı• pr.k 
çrık \ıncıikaıı ııskı·ri \'ardır \'e h~ıı-
1 ırın sa~ ı ı ıdt~i.tc ırtnıııkt ulır. K •ı. 
Jııılüııu ıstı ıligırnıı karar gı•çen lıarııt~ 

""":····:· .. ··'"'"" I I• r 111 a'd ı hıılıın ırı ingilı1. ısk<·rler•nr. 

İngiliz deniz uçı kları. temmuz a
yı zarfında muharebe blılgı>si üzerin 
de yüzlerce uçuş ynpınışlnrrlır. Erla-

Uçuşa hazırlanan tayyareler 
baya şidrletli hücum ve Marsa Mat-~ 
ruh'ta tank tamir ntölyelerine mu-
vaffn'ltlyetli akın. cıeniz uçaklarının Amerikan 
bu başarılan nrnsındndır. uçaklann 

Çin'deki akınlan 

Almama'nın geçen kış hazırlıkları 
arasında dcni7.ahı gcınisi inşaaıının çok 
miihim hir }er aldığı bu yaz ayları İçin· 
de anlaşılmışıır. Geçen senenin )'117. ay • 
Jarı 1arrındaki deniz.-ıltı muharchesi hü· 
yük güriilıü He başlamışıı. Hiılcr nuıuk
larının hirinde, kı~ a}l:ınnd:ı alm.'lnların 
uyunıadrklarını ~c bunun ~ngi!iz.lcr ta· 
rafından anlaşılacığını hıldtrmışıı. fa • 
kat bu 5cneki denizaltı muharebesi, tırı· 
kı ru~ ceı>hesindcki taarruz gjl,i, giirül· 
tüsii1 olarak haşlamış, fakat çok müessir 
olmU$ıur. Birkaç J.,'Ün ev1>el ne rl.'dilen 
bir istatistik, temmuz a}'1 urfında hatı
rılan İngiliz ve amerikan nakliye gemi · 

Almanlara göre 
Bertin• 4 a.a. - BugllnkU resmt 

tebliğe gôre Mısır'da alman savnş 
uçakları 3 ağustos gecesi ve dün 
İskenıleriye yakının.la İngiliz hava 
meyrlanlarını ve a.sker kamplarını 

bomba! ımıştır. 
Şimal Afrlkarl ı ve Malt•a adası U7 

zerinde yapılan hava muharebelerı 
esnıısın<ln müttefik avcıları tora • 
fınclan clokuz ing\liz uç:ıRt dilş,Uriil_ -
mUşıür. Müttefik avcıları hıç bır 
knyha uğramamıştır. 

Bir amerikan 
valisi diyor ki· 

"Harbin bugüne 
kadarki safhasını 

kaybettik ,, 
ll'rinin ıonaiını sc'kiz }ÜZ kusur bine l<a- Nev)'Or$. 4 a.a. - Maryland valisi 
dar çıkarmıştır. İn ilizler ~-c amen"lca • Mister ffC,onor SÖ>lediği bir nutukta 
lılnr, kendi kayıplarının mikd:ı.rını hil • §ilyle derni~tir: 
dirmcdıklcrinden bu rakamm doğru olup Samimi olmak istersek bugüne ka· 
olmadığı kesin olarak su}lcııcm<"z. Su 'a~ dar .olan safhasında bu harbi ka}hetmi, 
ki sahih malümaı almık noktasın<lalo olduğumuzu kabul etmek llzımdır. Önü· 
teknik zorluk dolayısİ)le almanlar tara- müzdcki üç ay cihan rarihinin en ehem· 
fından verilen hu malümatm do{:ru ola- ıııiyctli ~nlcrini teşkil edcll-ktir. Çünkü 
rak kahul l'dilmcsi mumkün de~ildir. Al- harbin kaıi nctİCL'Sİ Almanyanın bu 
man iddialarına <lainıa bir müballga pa- müd<l.:t içinde •apabileceği i)lerc bağ· 
yı d.ı ayıımak l.iıırndır. MescHi almanlar, lıdır. Diiicr taraftan Amerik.~nın bu üç 
geçen ay içinde l\furman k'a ı;idl'n. ~5 a>ıla yapabilcccıii de Almanra tarafın 
gemilik Lir kafile ar;mndan 32 gcmırun d;ııı elde e<lilmi1 olan neticelerin ehem· 
hatırıldığını iddia eımişlenlir. Halhu • mi}ctini azaltabilir. 
ki İngiltere JJııkiiml'lİ bunun müballga· Mister O'Conor ikinci hir cephe ıtçıl· 
Jı olduğunu bildirmiştir. masının zaruri olduğunu ,.e bu cephe • 

Fakat teknik sebeplerden doğan yan· nin açılacağını sö}lemiş ve vatandaş • 
lışlıklar \C mıihallı;a için i kontolar )"il· lartnı muııdiklerin nıuşterl'k d.lva-ı uğ· 

d zarfın runda var kııvvetleriylc ~"'ıpnıya da\'el pıldıkc:ın sonra a tl.'mrnuz arı • ~ 
daki denizaltı muharebesinin Anglo • etmı$tir. 
Saksonlara buyuk kayıplar vcrdirdisi .bir 
ha.kikaıcir. Şu da var ki, bu rakamın ıfa· 
de ettiği m!'uı.1, anaık, baıırıl7n ~:ınıle· 
rin tctafisi için Amerika ve ınsılız ge· 
mi inşaat ocaklan ıarafından >'ll!>•I~ >e· 
ni gemilerin rakıunl ı;Je k rşıla tı •ı za· 
man açık olarak anla ıl ilı.r Bu vesile 
ile evvelki ı;ün tanmuz a) ı. :ı.ırfı~da 
ıımer"kan ocakları ı rafı d n ın a edılcn 
gemi ıonaiı bakkınd verılcn rı;ıal~~ar 
dikkate ta; ıkıır. R= n bıldınldığın~ 
göre, Amcrıkn, cçetı a) zarfınd~ }ed~ 
ruz doksan bin ıon hacminde )enı senu 
İnşa ermiştir. Buna inıdfü o~k!:ırı ~· 
rafından inşa edilen gemiler de ıhn ı: ccl~
IC<'ek olursa, batırılan gemilerin t::.ıı 
• alman iddiası doğru ola•ak kabul ıl· 
se hile • )eni irşa cdilı.-n gemilerin ı~n~· 
iınclan daha azdtr. Ang]o • Saksonlar ıc;ın 
statüko;'\! muhafaza etmek bir ınu\'affa· 
kı)et i c de Anıcrika'nın muharcbe<l_c .da· 
ha müessir bir rol oynaması çızılcn 
programın icabı olduJ;'Undan n:ıklirat 
ml.'selesi hu hu tün halledilmiş 53} ılaıııaz. 
Anglo-Saksonlar hir tarnfıan )eni ~nşa~tı 
hıllandmrken, diğer ınrafıan ~tmdı~e 
kadar dıişünulmi}cn )eni bir usule de 
murncaaı etmek kararındadırlar. nu da 
ha\ a naldiyaııdır. Tan'llre in~atıııdaki 
teknik o dercC"e ilerll'mişıir ki, bü} ük 
haC"imdc nakli}c ran'llrclerinin inşası ar· 
tık mümkün g<irulmektedir. Dlı hafta · 

danberi Amerika\) ın gelen haberler, bü· 
)'Ük hacimde nakli>e ıanarcl~rinin. i~ · 
şasınclan ı rarlıı hah etmekı~ır~ Bıl<lı. · 
rilıli~ine 11örl', >Cimi~ ıon aJ;ırlıgtnda ın· 
5a edilecek olan hu ta}')'llrcJe.r her ~cfa· 
sınıfa. tam ıcçhizaılı )'UZ eli.• askerı ~·ı: 
rahut 14 tl'n yükli naklcddıılc~eklerdır. 
Bu he..ub:ı göre, hin ıayyare hır defada 
\'ÜZ elli hin ııskeri taşıpbilecck demek· 
tir. Amerikalılar, hu ınn'llrcl<•rclcn be 
hin ıan~inin inş.ısı için ıc~chbiisc geç· 
ınck ürcrc<lirlcr 1 ğcr lııı prognm ıahak· 
kuk ettirilrcek olursa, <lunya mücadele· 
sinin >'~ni hi• ufhnya gireceği muhak . 
kııktır. Göriilıi\Or ki h.ımmadde. hollu: 
~ ile t'·knik bilginin hallt"<lemıyeceğı 
hiç bir :ıorluk }Oktur 

A. Ş. ESMER 

Doğum yıldünümünde 

Norveç kralı 
bir nutuk verCli 

Loııdra, ·.1 a.a, - Londra'd.a Albert 
Hali de bugün bir nutuk söyllyen 
Norveç kıralı Haakon Norveç Baş
vek1llııln tebrik ııutku dolayısiyle 
teşck'kiirlerlııl bıldlrmiş ve harbi 
müteakııı Norveç'c yaııılacak yar· 
dımdan dolayı şükranlarını ifade e
derek demiştir kl: 

Bu tezahürata IH!rnk etmekle 
bana itimadınızı göstPrdlniz. Bu iti· 
mat, Norveç'lc bundan iki &!'?ile ev
vel 9 nisanda benim ve hükümetimln 
lizerimnc ııhlı~ımız vazifenin ifasına 
blzl teşvik edecek mahiyettedir. 

Bundan sonra gerek kendisi ge • 
rc-'h-se ölil kıraliçe Maud tnrnfınclnn 
sarfcdilen gayrdlcrden bahseden 
kırnl rozlerlne şöyle devam etmiş -
tir: 

Bugün diyebilirim ki: z:ıorve.c mil
leti kuvveUi bir seri gıbı müttehit 
olarak yUkselmektedlr. Bu seddin 
yıkılomıyacaıtına eminim. Kanun ve 
adaletin, m!lletrmlzin ~ı>nd.l_erl~e 
verdif:I yere tekrar egçi:ııeceıtı hür 
ve müstakil memleketımıze <:ok geç
meden döneceğimizi ümldc<lerlm. 

Norveç'te çiçek takma 
yasağı 

Stokholm, 4 a.a. - Reuter: Oslo: 
dıı. Haııkon'un doğum yıldönlimil 
dolayıslyle halkın göğsüne çiçek 
takması yasıı.k edilnılştlr. Fakat se· 
hlrde teznhurler yopılmıs ve blrco'k: 
kisi tevkif olunmuştur. Biitün gün. 
takviye edilmiş polis ve Qulsllnı:"in 
hUcum kıtaıon, sokak'larila devriye 
gezmiştir. Çiçekçi mağazaları kapa
lı kalmıştır. lsveç ajansı muhabiri • 
nln verdiği haberine ıtöre, Oslo'nun 
merkez kısmınrla :ııokaklarda toplıın-

1 tılar olmu,_ polis hu toplantılara 
müdaholPrlc bulunmuş ve bazı kim
seleri tevkif etmiştir. 

Çunking, 4 a.a. - Amerikan hav~ 
kuv..ctleri tebliği: Av uçakları hıma1e· 
~inde uçan ;ınıerik.ın homba uçakları ~i
anı:,i e;aletiııdc I.inşuan'da tıulunan Ja· 
ı>on ~ar:ırg.ihına 'e öteki ~c,islere h~ : 
cunı etmişlerdir. Pilotlar çın askerlcrını 
japonlara hümm eclerken ,ı:ördıiklcrini 
,,~ leıııişlcnli r. Dii)man meV'ıi il'l ine lıi r· 
çok kıbcılcr k:t)"ı.le<lilmiqtir. Kararga~ 
olarak kull,ınıl,ın bin.ı}a \'C l<ışl.tlara bı· 
rer ıam is:ıbeı b}'<lediJdiği giiri.ılmü~ • 
tür. 

Uçakl:ırımı1 Fu nehri hoyundaki te· 
,i,lere homba aımışlardır. Antrepolara 
is.'lhet eden iki honıha hüyük yanı:ınlar 
çıkarmıştır. Avcılarımız nehirdeki rki 
japon nakli)e gl'mi,ine hücum eınıi~ler· 

dir. 

Avam Kamarası 

gizli celse yapacak 
Londra, 4 a.n. - • Avam Kamara· 

sınıfa demeçte bulunan Slr Stafford 
Cripss Başvekil muavini M. Altlee'· 
nin ancnk gizli celsede söylenebile • 
ce-k bir takım sözleri bulunduğunu 
söylemiş ve mecli!;in hemen gizli bir 
celse yapmıya karar verme!ilnl ls· 
temi§ tir. 

okurken 

Bu son haftalar ıclnde gazete
lerde baz.an ba~ dön<lürUcü, bazan 
b!rbirlerıne 7.ıt, bazan da innnıl
m:ız görünen fakat aslında sahi 
olan ne kndnr hnberlC>r çıktığını 
tabli siz de farketmlşsinizdir: 

KO,ğt<iııı harp dolayıs!yle kıtlaş
mış olmnsı.na rab.'meıı İngiltere 
haberalnıa nnzırlıgı geçen ayın 
8 inde, son altı oy içinde "düşman 
topraklarlyle işgal altında bulu
nan topraklara atılan beyanname 
sayısının" 1·15 milyon olduğunu 
bilctirmekte idi. Aynı haht!re gö
re yalnız Almanya Uı:erlne atılan 
beyannamelerin sayısı 61 milyonu 
bulmuştur ... 

Gene bu son haftalar !cinde ga
zeteler, bir dilencinin üzerinde 20 
tane bcslbiryerrle. iki tane ilci bu
çuk liralık altın ve 12 sarı lira ile 
50 k(lğıt lira çıktıi;ını haber veri
yorlardı. Dilenci: 

- Ben bu paralan tam ile yıl
da topladım ... Aman onlara do· 
kunmayın ... diye de yalvarmıs. 

Daha iki gUn önce ts Bankası
nın kumbara ikramiyeleri çekil
di . Acaba tasarruf he~oplannın 
sahipleri arıısında üc yılda bu ka
dar para biriktiren babayiğit 
var mıy'dı? 

Birbirlerine 

zıt haberler 

Eskiler, ağu$1tosun yansı kış, 
yarısı da ya zolduğunu söylerler· 
dl. Al';ustosu yanlamactıgımrza gö
re, henüz yazdayız. Fakat geçen 
ayın dehı;etli sıcaklarını, buglin
ll'rin nlsbt sermll~lndc dahi, ha
t.ırlanıamak mlirnkün mü? Her 
gün gazetelerde, v:ıkliyle vurgun
cuların el attıkları bazı gıda mad
delerinin fiyatları gibi, hararet 
rlerect•ıllnin '.1.-enlden yüksPldiğln! 
gösteren hnbl'rler okuYoOrrluk. tz
mir'de ısının gölgeıle 40 dereceyd 
aştığını da, sırak hlr ürperme ge
çirerek okumuştuk .... 

Fakat gene o sıralarda Brezil· 
va'nın hat ı-renubıındakl eyalet
inde 6idrletll kar fırtınalarının 
hiiküm stımUğllnU hnber veren bir 
tel~af çıktı. Aynı tl'lgraf llti.vc 
erllyordu: 

"Burnlaniakl l'Vlerde ısıtma tPr· 
Ubatı bulunmadığından halk, bu 

Romanya' da 15 general 
ve 18 albay teka~dedildi 

flükl"t'Ş, 4 a .. ı. - Hııırnn rcsıııi ıı:a-
1..tede ~·ıknn hır karıırn ıtıh')•' ıı:ore lli 
general ile IH nlh ,, lrkauıledilıııis. 
lir. Bıınlorın ııra~ı eskı ıı:en<'lkıır. 
ıııay hı kını nrjleneral .lııc•rohki ilr 10 
tıııııp:<'neral vırılır. 

Gcl,'enlcrcle neşreılilr.n ve tel, ııı 
) aşl.ırını ılı·ğiştiren ve u~ nı •ıırnnııria 
vazifelerini yapııı ık husu;.ıırnl.ı kıiii 
ı·nı•rii snhlhi ıılmıvanl ırın tel>rıııtk 
se,·k·ı·dilehilrl'rği İı:ıkkınıl ıki eıııirn:ı.
ıııeyl' istinaılerı yııkanki suhaylar ıe
tt-ka ıiılcdil nı i~tir. 

Atlantik'te batan gemiler 
'\" şını;ton, t a.a. - Bıılıriye ııa

•ırlığının hildirıliğine gore hir Nor
ve~' ticaret vapıırıı iki lınfta !'vvel 
;\kksikn korfezinrle lıir ıliışnı ın de. 
nizaltıM tnrafıııılnrı hııtırıln11Ştır . .::;>i-
111 ıl ,\tlantlk'te ılı• lıir Arıı.,rlknn lı'l. 
lıkçr dcniye ıırmisi gı·ne hir clıışııı;m 
<lcni:r.nltısı tarııfınilnn tıatırılnıı<ıır. 
llrr iki p;l'minin de mıırettrhnlı fit> 'U 
kıyısıncln limnnlara çıkmıştır. 

Pirinç ve yağ satışları 

İsı.anhul, 4 (Telefonla) - Pirinç ,.e 
sade y;ığ <atışlarının zahire borsıt,ında 
yapılma<ı kararlaşmışcır. Bu karar Tica
ret odası mecfüince ta<dik edildikten 
wnra yürürlüğe girecektir. 

Yeni bulmacaınız 
Soldan sağa: ı Yaruıma, kolruıu hlr 

llfro r;, 2. bir Ut tll, bayağı, 3. ka..Yı4ı 

yilrüt.cn uı.ııtaıar, taUı bir madde, .\, 
soz~ lw.6l.ı, telefonda soyJcnir, 5. \'8.· 

zın, canı acıyan aoylcr, bulınnl':n rolıs, 

6. bir hayvanın erke~ı. voro;'lbol takt. 
mı, 7. b1r ronıc. ııeret. uz:tıc bir yer ta· 
rtt ed! llrkon söylen 12'. 8. <l\lşlı llCCT1 n :ııc

tkcsi, masttır cdatJ, 9. otunnnk, oı:, 

10. tenıı enslz, bir hnYWnm y:ı.vruS'U, 

caıeı, 11. cscırıer, mndcrutcn ynpılrnıs. 

Yu'kardan aııar:ı: 1. Kendi kcrıd1n" 

i&tlş'en Alet. Sğrcti mafa knrı;ılı.k veri· 
ıon par:ı, 2. 60Culctan mü~ olma, 
keski &.Jet, 3 . yilz, şıım<L'\, 4. bnşm:ı. 

F Uı!.vcs:iylıt' muzur b1r hıı.yvnn, muti 
o!m.--ı. !5. rutbOldn milılatı, beyıız, kabul 
Mmeme, 6. ırüzel, hiltiln, 7. yıı.$ll nm 
kL<;a sekli, bir al!'ac. btr nlıda, 8. bir 

ııöz rengi, e()bret. 9. mus:l!kl lı.lotlerlnln 

düzem, corh:ı kab'., 10. borcunu ver, 
mün11setıeıtl olan, lrenar tarat, ll. can· 
ıı, 11ıeuı. 

Dünkü bulmacanın 
hallelilmiş şekli 

Soldan ea~: 1. A'klfle, ctııa, 2. 11Öm1· 
ne, yalo (n'kW). a. lm'k, (A) gp rtıı. 4. 

Ren. Anadohı. !5. CT> rb, czcl, 6. ('!lltn, 
aıla.b, 7. ayıır, J.ı, 8. kocaman, ft.za. 9 
cn1tcd ( dctınc), nyıı 1<, l O. paye, yapal':ı, 

ıı. rete (eter). kalın. 
Yu'ktı.rdan agaiı : 1. Asın, likCll (pc

kt). 2. kör cbt'. onar, a. tnan, N~. 
4 d!.k, ziyafet. 5. en, n11mc.-, 6 <'ffn(!, 

rady (o), 7 . p11za (azap), a.'k, S. iy!I, 

dMI, (K) arııı . 9 parola, 11:ııal, lO. em, 
buzatt, ıı. omır, &akın. 

t ıtbik edilrn kar ırın B)"lllrlır. \nı~
tııral).ı \C Y.-ni Lcl ın<la'daki \ıııerı: 
k.ın a .kerkri •le a~ tıl 11111 ııılt'leye t ılıı 
tııtııJ IC' ıktır 

\ııwrik.1n ııınkanıl ırı kati temin'lt 
\ r'rıııl Iı-rrllr kı, ıııuıııasil ıh' ıltlr in
ı;iliz ııı ıhkerıırlrri n"sıl lılr reuı yeri. 
, 0 r!nr a, ,\ııırrikarı n kı'rİ ırınlıkeıııe
İeri ıle a\ nı c•c:r.ayı \ ı•receklerılir. 

(inliler (inghing' i geri 
aldılar, japonlar' da 

Suiçang' ı iıgal ettiler 
Çuııkiııg, 4 na. 

taıılığmın tebliği : 
Çın başkomu . 

ÇC'klnııg eyaletinin cenup böl&r;e 
slnctl! karaya çıkan japon krtal.ırı 
knt'i olarak gerı püskUrtülmUştür 
Çarııışmular, 28 temmuz akşamın 
knrlnr slirmUştür. Japonlar, ağır ka 
~ıplara uğradıktan sonra geri çeki 
:rnlşler ve gemllerıne blnmlşlerclor. 

. . 
a . 
1-

a Çinghlng şehrının 2a. teınmuzd 
japonlar tarafından ıs nllnden sonr 
ç n kıtnlnrı karşı hücuma g~mlşle 
ve 24 saat süren savaşlaniıın sonr 
şehri ı;;erl almışlardır. Japonlar, si 
mal batıya doğru rknt etm!,şlerd!r 

a 
r 
a . 

i, 30 Tcmmu7.da, Cin kuvv!'tler 
Uenceu'nın tıntısındo bazı stratPJ 
tepeleri işgal etmışlerctir. Bu kuv 
vetıer, şimrli l:ıu limanın vnro~ların 
do Japonlara hücum etmektedirle 

ik . 
. 
r. 
n 
ın 

Lungyu ve Llçu'rlan harekr>t erle 
Japon kuvvl'tleri, şimdi Çeklnng' 
cPnuhundn Sungyanıı'a do~ru yür 
mektcd!rler. SMdetll sıı.vıışlar olm 
ve 29 temmuzrla jnponlar Suiçang' 

Ü· 
uı 

ı 

ele geçlrmlştJr. 

Romanyada küfürbazlar 

şiddetle ceıalandullacak 
iı llf1kreş, 4- a.a. - BUkreş ııol 

mildürlüğli, sokaklnrda ve k'ahve 
lerıle herkesin yanında küfredece 
olanlnra knr§ı şiddetli tedbirler 
hnclığını blldiren bir emirnam 
neşretıni§tir. Bu emirnameye gör 
halk arasında kilfredenler bir a 
dan on ıya kvıdar hapis olunac 
ve 20 bin Leye kadar para ceza.s 
na çarptirılacnktır. Klitretmen 
tekerrürü halinde bu tarzd" har 
ket edenler toplanma ıtq.mpları 
gönclerilebilecektir. 

ı;-örillmemts soğuklardan dola 
çok sıkıntı cek:me-kterlir." 

. 
k 

a· 
e 
e, 
Y· 
ak 
ı-

in 
e· 
n·a 

yı 

u-Ve hız dP hu haberi, buram b 
ram tcrlı) erek okuYorduk. 

. Hemen bu yakınlarda ilse, gaııe 
leler karşılıklı IJQj haber neşre t· 
tiler, biri 1 şüyle idi: 

n-"Amertka'da temmuz ayı içi 
de 790 bin ton hnomlnde 71 şil ep 
yapılmıştır." 

öteki de şöyle diyordu: 
e· 
de 

"Temmu:ı: ayı içinde nlman d 
nlzaltıları 632.000, tayyareleri 
183.000 tonluk gemi batırmışlar 
ki bu suretle temmuz ayı için 
batırılan gemilerin yekfınu 815. 

dır 
ele 
000 

tondur.'' 
ta-Tlu haberleri okuyanlar lkt 

rafın dıı. mlibalaga yarışına ç 
t.tklarını sanabilirler ama, A 
manya 815.000 ton gemi batırın 
sayvlı Amerlkn'da bir ayda 790.0 
tonluk gemi yapmoğa kendis 
mecl:ıur hisseder miydi?" 

ık-
1· 
a· 
()() 

in! 

Bobstil kelimesinin 

karşılığı nedir ? 

11-"Akşam" arkadaşımız, hobst 
lcri alftknlandıraıı bir haber ve-
ri)'Or: 

iz 
lr. 

Parls'te bizim botısUI dediğim 
tiplere Swing adı verilmck1ed 
Swilng'lerln vasıfları da, tı 
borotlllerin vasıflarına benzeın 
tedtr; uzun saçlara. tabanları 
lın kunduralara, uzun ve om 
lan dlişiik caketlerle kısa ve 
çalan dnr ııantolonlnra, hohs 
lerde olctuğu gibi Swinglerde 

pkı 
P.k· 
kn-
UZ· 
pa-
tll-
de 

rastlanıyor. 

gö-Arkadaşımızın .!lfı.ve ettlğine 
re, son zamanlarda Paris zabıt 
bobsUllerin eğlence yerlerin~ 
sızın hasmış. bunlardan birçoğu 
yakalayıp t>0lls mUdUrlOğüne 

ası, 

an-
nu 

gÖ-
tilrmUştür. 

nrle Bobstiller, polis mUdUrlllğ{i 
sı'kı bir sorguya çekllmişler 
g{lç sahibi olmadık1nrını itlr 
mecbur kalmıo:;lnrdır. Bunun 

. ıs 
afa 
Uze-

rme 7.abıta bunlara serserl m 
melcsl yapmıg ve ziraat işleri 
c;,'n1!$lırılmak üzere mecburi 
mete tabi tutmağıı karar veri~ 

ua-
nile 
hlz-

·-tir. 
şey 

eya 
Şu halde hu vesile ile bir 

öltrenmls olduk: Bobstll'in v 
:--wing'ın Tllrkçedekl karşılığı 
!'.Crl dl'mekt r ve bunları yakal 
çalışmağa zorlamak gerektir. 

ser-
ayıp 
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Kafkasya'daki Voroşilovsk 
şehri düştükten sonra .. 

-( Bu yazıda ismi geçen yerlt:.r hakkrnda b j .- i n c i 
sayfamızdaki hartayaba§vunılması rica olunur )-

Voroıilovsk 

D ÜN i:elen haberlerden aJmanla
nn çok bü>-iik bir süratle, Kaf
kas;•a'nın orıasına doğru aııl

dıklarını ve sonra da kenarda ikalan 
dilimdeki rus kuvvetlerini imha için 
muhtelif çe\İrmelere b.ışvurduklarını 

ıığreni)'Oruz. Alman tt.-bliiine güre, 
Kafkas)'a'nın g(jbeğindeki Voroşi • 
lovsk }ehri, hıicwnla zarıte<lilmi)ıtr. 
Bu Vorosiloı.·sk'ı, Donctz havza.ında· 
ki Voroşilo"ı;rad'la karışıırmamak 
ıazı mdır. Bunla.r a}·rı ayrı şehirlerdir. 

ekim bir de ~arki Sibirya'da Vo
ılov~k vardır. Bu, ismi geçen Voro· 
ı.s.k Hazer deniıirle Kerç ara,ında 
ilen me,hum bir haıun hemen he· 
n orıa<ında bulunmaktadır. Burası 

ndıkıan 'onca almanların, Kafka.,. 
)'l bir de diklemesine iki)e bölmi
çalışırlarken, Uç gaye ıakibeımek

Niı 
roş 

şilo 

çek 
me 
nlı 
ya 
ye 
te oldukları tahmin edilebilir: 

1 - Baıı Kıllkas)'a.}'t arkadan sa
ak, ru<ları, ikinci derecede pecrol 
·naklarından mahrum etmek, 

rar 
kn> 

ler 
2 - Burada bulunan rus !kuvvet • 

ini imha etmek, 

dıt 
3 - Arkalarını mümbit topraldara 

)'I) rak, Huer İperlerini tutmak. 
or;ıclan Baku"yc ula~mak! 
Almanların hu pJ~nı geniş ölçüde 

thfk 'ahasına koym•><l b~ladıkları· 
anlamak için de harta}·a bir ıtöz 

mak kafidir. 

\'e 

ta 
nı 

ar 

Sa nayi merkezleri 

. 

U l\l~JMf .,aziyeti . oo>:le<e 5öyle
dıkten sonra şımdı ufak ıah • 
!illere haşlı>'lllım: Voroşitov« 

şe hri, Kafk:ıs1a ~anayi hölı::eleriylc, 

eplerin ayrıldığı hat füerindedir. 
afka,>-a"nın hamında yani Auı.k ve 
arı:denir kıyılar.nda toplanan ~ana· 

sı 

K 
K 
yi nıerkeTleri doğuy• dolru tıpkı ko
) 

gı 

o 
h. 
le 
&..i 
F 

"Udan başlayıp gittikçe açılan bir reD
n "nüaa," ları gibi dağılmakta ve 

ndan sonra uzanıtn satıa, daha çok 
:l}'\'ancılıia rer bırakmaktadır. Şctıir
rdeki nüfus ıkesafetleri de aynı şe • 
ide doğuya doğru seyrelmekıedir. 
akar daha cenupra durum öyle değil-

dı · r. Ccnupdoğu, yani petrol kaynak • 
rı i'tikametinde ve petrol horuları la 

v 
d . 
r 
k 
v 
ı 

a 

ho)'llllC&. ~ene nufus kUVYl'tlenmekte 
c yeni ,anayi şehirleri haşlamakıa • 
ır. Yani <anayi şehirleri ve nüfus, 

Kafkuyn'nın tıaıısınclan doğuya doğ

ru. <ırcıoı KaradeniT'e vermiş bir hi· 
al ~eklinde dağılmıştır. Bu hilalin iç 
ısmını aşağı yukarı, Grosni • Arma
i r, Ro<,tov demi ryolu le$kil ediyor. 
iunun karşısında da bi.ı}-Uk stt'pler ve 
boşluk h~lı)'Or. Öyle anlaşılıyor ki 

imanlar, ev,•ela bu hilalin şişman kıs
mını }ani karnını elde eımiye çalış • 
maktadırlar. 

likamel neresidir ! Is 

V OROSİLOVSK'a giren kuvvet • 
lerin doğrulabilecekleri İ<rika -
met ne olabilccekıir? Almanla· 

rın şimdi)-e kıı<Jar takibeııiklm u~u
1 e bakılaak ol~ buradan <k iki 
kola 3} nlaca.klan, ve bir taraftan Ar
mavir'i tutar -.·e Kra.\nodar'la r-:ovoro
~isk'i hedef a.lııi<en diğer taraftan do
ğu ccnuha inecekleri tahmin oluııabi· 
lir. Böylece evveli, dağlık bölııenin 
önüne uzanan ormanlıkların teınizliAi· 
ııe ııına edilece/ii !IÖylenebilir. 
Cerçekıen, Kuban nehrinin memha ta· 
raflarından doğu-cenubuna doğru gc· 
niş hir orman handı uzanmakta ve hu 
bant dağların he>hetine hir ileri ka
rakol vazifesi görmekredir. Eğer aı -

nupıaki nı.sl:ın n bii) ük kuvvetleri ba· 
uda hap,edilchilirH'. o zaman doğu)a 
dosru ilerle'} iş daha kolar olahilt'cek
tir. Batıda almanlar, bu hareketi des· 
teklemek ve kolayla$tırmak için bir • 
çok noktalardan Kuban m'hrine \•ar· 
mışlardır. Bu hareket, Arma,ir 'e 
Krasnod:ır'ı, Tikorcsk:ıra'daa ilerli~en 
kuweılerden daha çok ıdıdidedebilir. 
Nitekim almanların hu şehirden daha 
aş:ı,?ı indiklerine dair malümac d;ı 
yokıur. Ö>le anlaşılı)'Or ki, 'on Bod: 
ku,n,cılNi, burada ru,farı oyala}ıp 

M>nra arkadan vurmak kararın<l:ıdır • 
tar. Bundan dola} ıdır ki Krıısnodar'a 
cer.hl'<len bir taarruz da hahi' ml!'\'ZUU 
olmamı1ıır. Çünkü Tarnan yarımada • 
~ında bulunan bu şehir ept'}<'C :ıaman
danberi ~k sıkı hir ~ekilde ıahkim 

olunmu•rnr. Kra nodar'd:ın evvel ytf· 
da 2 milyon ton petrol isrihsal ~en 
M:ıikı1p'un alınması H' Kra,nodar'ın 

höylelikle 'arılma,ı ilııimalleri duşü.
nülmemiş midir? 

Doğuya doğru 

A LMA'.'l tebliğinde dikkate de -
i<•r bir nokıa da, Doo'la Sal 
nehri arasında bulunan kuvveı

Ierin do::Uya doi?ru ilerlemekte ol • 
duklarıdır. Halbuki daha aşağıda 
Proletar>kaya ve Salsk ~irleri de al· 
mantarın elinde bulunmaktadır. De -
mek alınanlar, bir taraftan T~imlan~· 
!.aya'ııın cenubunda bulunan rusla.rı 
~arma) ı hedef tutarken, diğer taraf· 
ı.an da hem )'lll<arda Sıalinı:rad'a hem 
de daha cenupta Asırakan'a doğru 
yelpaıl.'lenmek nİ)etindedirJer. Bun -
dan dola}'ıdır ki, Sal~k'a ve .Maniç 
ncfıri memhaına kadar ilerli)erek ka· 
nathrını emnİ}et altına alnıı$lardır. 
Bu vaziyete bakılacak oJur,a, ~al .ile 
Don ara,ında yürü)en lmv.eılerin ge
niş hedefler ~inde oldu'klan anla • 
şılır. 8ı..'11ca her halde Volga'ya daha 
aşağı taraflardan ulaşmak, ve Sıalın· 
grad önünde fazla ka>ıP vermemek 
endi1esi hakim olmuştur. Bt!lki de du
rum ınkişaf edimi)c kndar, Stalingrad 
önünde :ı;eni~ bir till'ruz başlamı;a -
cak, \'e hu kesim C'\'Wke de )ıızdığı • 
mız t;ibi cenurıtaki hareketlerin bir 
dayanma noktasını tcŞkil L'<iecekıir. 

.Niıekim Oon halka'ı çevrilirken, \'~ 
ronej de böyle l<:ullanılmı,ıır. 

Netice 

S ÖZI FRIMIZI huU~a ederken. 
_şu nokta)ıt bilhas,a :işaret et· 
mek lilzımdır: almanlar cenup 

cephesinin ortasında ve ~imalinde da· 
ha çok rumen, macar ve İtalyan kuv· 
veıleri kullanmakıadırlar. Buralarda 
çarpışan macarların 1 ~. rumenlcrin 12, 
sıalyanların 6 tümen olduğu sö,len • 
mişıir. Yekün yapacak olursak 33 tü· 
menin yani a.µğı ;-ukarı 600 binden 
fazla a~erin orta ve ~iınal kesimle • 
rinde vazife aldıkları anlasılır. Hal • 
buki cenupta ilerliyen ve Kaf'J..a~>a'>oa 
saplanan kuvı.·etler ek<;eriyeıle alman 
motörlü kuv..etleri ve alman r>iyade
~ndeı mürekk~tir. Bwıdan, alman· 
!arın cenup ucundaki hareketlere or· 
ta ve timal kesimlerinden daha çok 
ehf!mmİyec verdikleri ml.na,tru çıka • 
rahiliri:r. O halde hedef, Kafkasya'nın 
haıı ındaki ru-ları imha ederken, dağ
lara ya,lanıp Hazer'i bulmakıır. Dün
kü telgraflardan çıkan mlna budur. 
Fakat ruslar1n cenup ke-iminde ne gihi 
bir müdafaa hattı kurmuş olduklarını 
da buı;:ünden ke"irmek imkansızdır. 
Her şey hatıda kalnn rm kuvvetleri· 
nio kurtulma imkl.nlarına bağlı gibi 
ı:;örüniiyor. 

FENiK. 

( 
~ 

KÜCÜK Dl) HABERLER )1 Amerika'nın harp 

s 
n 

Wellington, 4 a.a. - Yeni Zelandı 
Başvekili Mister Peter Fra.ser en mÜe<· 
u taarruzun belki Pasifik'ıe yapılacağı
• ~öylemiş ve Yeni Zelandalıların açık· 

ça taar.ru7 i-ıediklerini il;h:e etmiııir. 

r 
k 
t 

;\fadrit, 4 a.a. - R~mi pıeıe ile ne1· 
edilen bir karamame>-e ııorc, şimdiH 
adar orta elçilerden M. Ricardo Gomez 
arafından vekalet sureti}le idarı: edilen 

Hariciye Müsıe,ulığına Si)'R'I İşlM 
Umum Müdürü M. Jose Pande Scırlues 

a> in edilmiştir. t 
Sofya., 4 a.a. - Dahiliye Nazırlığı, 

a 

l 

na, haha veya büyük ana ve babaları 

yalıudi olanlar ile sonradan yahudiliği 
kahul edenlerin vcra. yahudilikten hıri\· 
iyanlığa gtÇenlerin yahudi sayılacağı 
hakkındaki haberi tckıibetm~tir. 

1 

' 

Vaşin~ıon, 4 a.a. - Birleıik Dev · 
etlerle Honduras ara~ında yapılan bir 
anJa~maya. göre. Hondura.,'ıa 1946 }'llı 

onuna kadar htihsal edilecek hütün ka
uçuklar Birleşik Devletlere satılacaktır. 

VaşinglnO, 4 a.a. - A6kcri mahkeme 
reisı Cırneral Frank Mac~-ıı}. Bidcşık 
Devleılerde revkif edilmi~ olan 8 oui 
rahripçisi hakkındaki kararı tasvip için 
be)'ll ~aya bildirmiştir. 

Vaşington, 4 a.a. - Hariciye nanr 
lığının bildirdiğine g3re, M. Ruzvelt, 
sovyet - amerikan ticaret anlaşma
sını bir yıl için uzatmı§tu-. 

Stokholm, 4 a.a. - Norveç'te Qui,. 
lingue m:ı.kanıları, nıotörlü gemi sahip
lerine gemilerini yuına kadar kaydettir· 
mek emrini vermi~lerdir. Bu gemilere 
alman ma.kamlarıoca elkonulae&ktır. 

Londra, 4 a.a. - Tatuta ~fanı japon 
vapuru 146 ~ı britanyalı, ı 15 i hindi, 7~i 
norveçli ve 3 ü hollandalı olmak \izede 
müttt'fik de~JeıJer tebaasından 276 ki,i 
ile Sanghay'dan tıugun narekeı eımi~ıir. 
Geminin ay <Onunda lourenço Marque~'e 
gclect:ii tahmin edilmektedir. 

gayretleri 

General Lee tanklan 

seri halinde yapılacak 
V~ington, 4 a.a. - .Memlekette m~ 

rut oıomohilleri harhin devamı müd • 

detince mükemmel bir halde hulundur

mak üz~. otomobil ak<amı imal edeıı 

fabrikalara çalı~ma müsaadesi verilnıiş

tir. 

Dün bahriye na11rJığı hesabına bü
)'illc göller çevresinde hir dcnizalrı ua· 

<ı ve hir ıicareı \ıtpuru suya indirilmq· 
tir. 

Aılaotik ahili \t' Mek,ika körfezi 
alıali<inden ellerindeki atlar isıttıilmiş • 
tir. Bunlarla yeniden meydana J:etirile-

cek ı.:önüllü süvari dcı.Tiyelcri, sahilim 

muhafara edecektir. Bu devri);eler silih· 
h ve iıniformalı olacaktır. 

Öğrenilaiğine göre, bahriye nazırlı· 
it büyüle: göllerde işliyen gemilerin en 
büyüğü olan Buffalo gemi İne elkoymak 
tuavvurundadır. Buffalo mektep gemisi 
olarak kullanılacak ve UÇtk gemilerinde 
çalışacak mürettebat burada > ctişecekıir. 

.\tchu~ Martin Dies bugün 'erdiği 

bir takrirde ten ki ti ere 'e cere} an eden 
müzakerelerin dı}art)'a sızmasına engel 
olmak üzere gazetecilerin meclis top • 
lantıların., kahul edilmemelerini isıemis· 
tir. 

Clırys.ler fnhrikaları, Bilra'da iş gör
müş olan General l ee tipindeki tankla
rın sıra imalatına ba<llımııur. Bu ima • 
lal ~imdi}e kadar yapılan tank inulatı· 
na nisbetle bir cekor t~kil edecektir. 
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Sovyetler ı· 

• • 
Millet mecmuasının 

4 üncü sayısı 1 1 me! tup ! Her ay ne~redılmektt' olan ilim, fi
kir ve sanat mecmuası "~lılld" in 
dördunru &!Lyısı da p:üzel bir kapak 

Yazan: Ş. TAY LAN ıı;erısınde çıkmıştır. 
1kl mektuba cevap ve."'!nesi lAzımdı la$tı, ka,yoo!dı.ı, un..ıtuldu. Bu deji:erli ınecmuıının dorclunrti a. 

I 
ğııstos Sa) ısında birçok gıızide kııleıu-s.r .... 0••~ı.unKJr.tı ldı. 8.ı;lf".uc bU" can "Cç gun 60!1ra burada olacak. Üç lerın seçılmi< yazıları nırdır. Bu ara-

6UOn.ı.lSl ue kalemi C:l.!nc aldı 'e acc..e ı:ı..n ı;aldı .,. Ve bwt;;n \Rriltı dertn bır d ı Reııı.ı:l Oguz Arık'ın "Yerini '"e 
ace>e yazına.~a baıladı: &e\'1nç.e ı..rperdl. rnzifesini bilen ınllll'l'', Or. Ş. Ha-ıt 

• - Bana kartı Yab.:ıncı, hatıA duıı- "Bü)tı:..un erJce:ıım Her 6<ylm be- Hatıboğlu'nun ''Bu harbin uçllıkle. 
man il' l>J d.:yece~.m. dauant)onı..n nım .. Senden ayrılalı ha)-attan R)d!.!Illl rinden", Prof. Dr. Xlh ıt Erim'ın 
Senden Rl'nlalı b:r ay b!.le ol.ma4ı. Blr· g.t>:yızn. Dak: ıar, cenaze mıı~ı g b 1 ';'lılle~ h~) •tında du unce huriyetl'', 
az dJı.e~ rahat etmek \!zere Istan- a{:ır a{;ır ını klcniyor "c blr tUr.U " • lSarl Kuıılıiu,n "E kı Tıırk tefckl:lırun
bul a ı; lmist.m B.ıt.ın h;ı,ı.atunı iç n- "~ de ıl:sl) t't • Seci ıt Ç Lmralı'nın ··re. 

me, b.ı.me blhnl~o · Buı:ün, ilk det o· z .. kanı.numuz dt"ği,tirılırkcn'', Ff'•lıi 
den b!lcn ııen, bu bir, b;r bucuk ll)lık lara.x, ıeıı nl bc.-ab r ı:: z t: <L ı.-er • Çelıkb •'ın "Fı' ı ınur ıkab<" sı> a. ·ti
lsUrahaU t>ana <:Ok ı:orm~ı.ı>d::n. Kı· lert ı:örmeae g ıUm. Oralan Adeta ta· nın hazı prens plerıne daır", C1thit 
rılan gene .~.mı· ı:oz >"&.Şlanmı · 'ile nı· nı>amadım. Deniz kenanndakt uray.ı Okurer'ın "Sineklı B ıkkal , e H ılicle 
ha>"' son ~..:n • .,rde kavuıat> -~..m t;;,ı. oturdum. B kac gun C?Hel pkı>arak Edıp" konuları Uzerındt' dcgerli y ı
yug st..kunu .. Hepş':n1 her ~cYl btld.lğln akan ı;u, buırun, ı; ms }'ah, karanık H· I zııarı bı:!unnıakt.tdır. 
halde beni Uımck lc!n e...nden ı:eli!n bulanıht.. Günet. Gün ne 0 nusı~ :\l,lll't ın 4 uncu ı;a~·ısınll ı bıınlar-

ça.ıııYV1'6UD. Gene lmUhanlan 'l.ereme • 
mıssın. LfiYlK.Yle calı&:unacııtını da k n· 

bugun? o bUe l.k de 0 r ouJuUd.a g? d ~n başka daha baıı y ızıtıırla ~uzel 
uı d A.. t bO 1 rt can 

61 
ıırlcr ' rdır Okuyucularıuııza tın ı-m u:ı;or u .,us oıı Ct.K e )C edl'rız. 

kırı bir cıyırtı ile durmadan ötü>O ,a• 
duı it raf edıyorsun. Halbukl barın ca- ve 11.'.ınltl "nerede o? ;o.;erro" o?. d.yc 
lı$8catını, ben yokken lClarell ve uslu ha.Jikı:ıyor·ardı. Daha ruıa d )anama· 
o.ıaca:ını \Adet.memll mı.ydın? Ama her dı:n "e otc e dondum Orada en:n mek· 
&ey sade vaıue kaldı d tU ml 7 Gi!cl?Il tul:>unu buldum .. Sanki y n:den ha)all 
8.!.'6<Ull bir oyuıın ı;Jrük1endlt!.n1, borca dol':dutı.ımu sandım . Sen bt>n!m h~-
&•rc:tıt:ın. \e onu !>demek !Azım gelı:t:tt· 
ru yaz.)05\ln. Ba.na da "Aman anne, 
ben. bund n da kurtar bır daha bö> 

ie:Ylm n." 
O sırat!.;ı telefon çaldı Ankara dan te· 

b;r Jc )aı;:ımıyaca:-ı.ma sana ne uze- le$, k du:madar 
r!ne iStel'6ell onun üze."'lne )emin ede· "bir re Aket ~ ku bu du ı.onu. t k lı 
rlm d..YO:&Jn.. inanmak .. Sana inan · >Ordu. An asıla.mıy n c:üm:o.e r aras n
ına;c mtımkun mu? S.md4e kada.; kac da. ''Otonobll. çazıııetNı . ke • 
ci•ra \ltıdetton \e kac de!a &özünde dur· melertnı ancak s~b ld \ sonra • 
madın. ŞJ 5ôn sene! rde bana <:ektlrd..:· daklkıı b ıu , d en b ı &eı; • 
t n ac~ hatı,.13.d kta n.u 1 dayanabil· Buzdan lt'nelertr a b ne c pl.n"ldııtı
d.k.aııe kend!m de ~ıyorum. lnan .ld nı duyu)or \'ahsUerln ha>1unn nı an· 
gM.n hesaoına ben utanıyonım... dtr..n mutlı.'8 b r ges e baCırı>or· 

Hayu" .• Bu &eter aruk bem ald:ı.ta- "- Durun Durun K :r'1 7 Kl!'fl öl-

Yarım Ay 
On be~ gunı'll' bir çıknıaktıı ot.ın 

bu aile ve gençlik mecmunsınııı bır 
a~'Ustos sayısı c.olgun munclerecatıa 
ve renkli bır kapak ıçınde ıntışnr 
etmış•!r Bu sayıda Ragıp Şevkı. 
Mükerrem Kamıl Su, Nıhal Y&hza 
ve Besım AkımB.:ır'ın hıkiyelerı. 
Mahmut Es ıt Bozkurt'un yeni Baş· 
vekıl m!z Ş;.lkru Saracoğlu'n ı dair 
nefls bır musahabesı, Cahit Uçuk'un 
romanı, Atiye Dem.re! nin Yusut 
efsanesi, İbrahim YUcesan'ın \\"ng • 
ner'ın hayaı ve maceraları. S.ıbsh u
tin Osman'ın matbuRt kronilderi, bir 
çok mtisahabeler. fıkrsılar vesalr• 
bu1'ınmaktnclır. 16 sayfa 10 kuru§ • 
tur. Okucularımıza tavsiye ederiz. 

MUANNİDANE 

dövüşüyor 
CBaıı 1. met ııoay!a<1a> 

çevska)·a bölgelerinde dilşmanla sa
vaşmışlardır. 

Cephenin baska keslmlerınde hiç 
bir değişiklik olmamİştır. ...... 

Mo$kova, 4 a.a. - Öğle Uzer! neş
rcd :en S'Ovyet tebliğine ek: 

Kletskaya bölgesinde mesk(ln bir 
mahal yakınında ltalJran ku\'\'etlcrl
nın tanklar himayesinde yaptı(:ı blr
cok akınlar püskiirttilmU~ttir. ltat -
yanlar 2.000 ölU vermişlcrdır. 

Kuçc\<skaya bölgesinde kanlı mu- -
harC>bC'ler cere)an etmektedir. Düş
man nehri geçmek icm blrka<: de· 
fa boş ) ere teşebbiıslerdc bulunmuş
tur. Salsk bölgesind<' .SO\'Y<'t kıtaları 
dlJşmanın şiddetli hticumlarını ıJils
kilrttilkten sonra veni nıeV7Jlerine 
<:ekilmek ZOl'unda kalmışlarclır. 

Ağ·ustostaki alman 
kayıpları 

Moskova, 4 a.a. - Sovyet tebllf:i· I 
nln btld rdiğlne göre, ağustosta sov
~ et havil kuvvetleri, 50 dC'n fazla 
alman tankı. asker veya malzeme 
)'uklü 300 kamycın ve benzin yilklti 

5 kamyon ıahrtbetmi§tir. 4 ceph.ı· 
ne depo:>u berhava edilmiş, ı tren 
yoldan çıkarılmıstır ıo top mevzii 
susturulmuş \'e 2 dOşman taburu 
da~tılmış ve kısmen imha edllmlş
t.r. 

Ruslar bir karış toprak 
bırakmadılar 

ma:uın .. :\e ten. ne de borcunu tanı· dü? .. httmlYol'Um. s y! :n k!:!"l Ol· 
)OJ"U.."TI Sen bene J, kalp;IZ bir adam ol- dü? .... 
dun Sana yalvarmaktan, seni affetmek· Öbür t.."lrutuın t trnr lE"krnr söyle • 
ten artııc u ndını. lçtm.ı kaplıyıın !>On· n erı ısım bUyük b r t o g b k •! ~ına 
ııuz sevırıı.1 5('ll k nd n yıktın Bu;-Un carı:>ıyo . onu ııen lP!l)or .. N<'d n son
&adec:e, sana verdttmı bütün eme.ki.ere. ra vazlyc;tl ta."'lnm ylc kavn> b ld 
u:-runa 63.rfe•uttm genç time acıyo- Dotnılu>or Bemtıe:, z dı.od k!Bnn n ' 
rum, o kadar. sen. nescnln utruna cck· rııs:ncınn: "Cok tUkt.r yarabbim kc e. 
Lklm acılara. ne d döktü~.un ı:oz )at· lerl d kül' or .. O ~ !m!f Ott> 

lanna, ne bat ucunda o;eçlrd.fnm uy • Eve-t otlu )UIYOMl'US • ölen 

seldorf 
l\loskova, 4 a a - Reutcr'ln husu

si muhabırı bıldır lyor: 
Dün Kletskaya bôlgı>sinde rııslar 

bir karış toprak ter <etmC'misler ve 
sık sık karşı hücum! ırda bulunmuş
lnrdır. Almanlar tab'ye bakımın•inn 
ohemmlyetlı birçok hatlardan cıka -
rılmış 'e muhnrebl'.' meydanının ce
nup dolYusuna gıden ve düşmanın 
müh mmat EPVklnde lstlfnde f'ttlğl 
)'Ol birkaç noktadan k<'~llmlştır. Al
manlar Don ~ahllıne kadar bir yar
ma yapabilmek için gayretlerine 

R us cephesinde, uzak şimal deki heni.iz k arla örtülü y er
lerde cereyan eden savaşları gösterir temsili. bir resim 

İ n gi l iz Alman ar 
ku uz ;;eccll!re lAyik dett:s:n. Bundan ım:.ı 

akınlan 
t 1 1 

uçaklarının 

yüzünden YOR SİLO\f:M'U 
fi<">nra b raz da kendim ıcın >aaamak ıs- B kAC;ı• cek~k: "Yann oradayım 
.t. onım. Ben'm wrlıI:ımı unut. bent Yenaklanndal'ı tıp rım An ~ , 
r hat b rak .. Ben!m ç0ktanberl, artık diye b1r telı:raf yazıyor .. 

co utum Yok... Masanın üzertr.de bil"llz l!'l.\el bula· 
KalE'm lcOluyor, koıuyor, k"lllbin!n dıkı ve b.tiremed ti mt>ktup d'.1 vu. 

ııö7 ed ti ııotuk zalim cümleler.! ıııralı- Artık hlc b'.r l$e yaramıyacak olan o 
ı.oordu kAtıtıan alıyor, yavaa yavaa Ytrt.ma~a 

Adresi yazdı. Zartı kapa.dl. SOJ".ra bıışllyor. 
r6ı:.;:erinJ kıpı.yarak bil' müddet öylece Ve nlhayet atlıyabll1.ı;or .. tnl1yerok. 
kaldı hıokırarak cocuk ~lb! atlıyor.. Ken il 

Sonra ba&ka bir kARıt aldl, v~ o an- hayatına kendi cımçlıtıne, kcnd' z.ı. 

da but.tın kederler!, acılan, otlu uzak· va.llılıtına at!ı)or. 

• 

G'resun' da lnönü 
günü kutlandı 

(Başı l. lnd sayfacfa) 
balık b r halk kütlesi tarafından bu
rada kamlanmıştır. Bundan sonra 
vali tarafından otomobılden alınarak 
lzcllue vel'llen büst, izcllerimız ta -
rafından el Uzerınde taşınmak su -
retiyle Cum.hunyet alanına getiril -
mlş ve atanda yer almış bulunan 
kesif halle kütlelerinin sürekli al -
kışları ile karsılanmıstır. 

Törenin bu safhasını, 1ıllnUn, Gi
r esunlular için olan bilyük deterınl 
ve halkımızın Milli $ef'e karşı •ar
sılmaz bağlılık1annı belirten söylev
lerle kahraman Mchmetçlklerlmlzın 
sevgi ve takdir ile taklbedllen gec $· 
lerı takibeylemlstlr Tezahürata ge
ce de devam ed lml"Ur. 

Ankara - İzmir 

bisiklet yar111 
C Başı 1 lncl sayfai!a > 

pua • BalıkMir, Balıkesir • Havran. 
AY\ alık, Ayvalık - Alıaf:a CıtUU:1 • 
Man:sa, Manisa • 1zm~. 

Bu suretle &'ecen mUsabııkanın bin 
kilometre tutıın mesafKI 1.110 k!lomet· 
re.ye çıkml$tır. Buna karın daha t>lvertşli 
:yollardan kO$Ulması temın ed :nır..r. 

80 atu&t<>5ta Ankara'dan hareket ede • 
cruı: olan ko$ucuıar. lzmlr'tn kurtuıus 
bayramına rastlıyan 9 eylül ı:Onu lz. 
mlr'e varacaltlardır. 

Moskova Eski 
Büyük Elçisi 

• li r 
Aktay' ın cenazesi 

düı k ld rı l ı 
(B~ı ı. inci sa)fada) 

ta doğmuştur. tık ,.e ortl\ tah ilini 
Bı..lgaristan'ın Rusı;uk ka abasıncı.ı 
yapmı,. Sultani) 1 de 11<mal "ttikten 
sonra 1822 yılınd hukuk fakulte ın
den ınezun olmu tur. 

l\Ierhum Haricı) c me lt'gın" 327 de 
Sof> ıı clçıllj!"ı bs k Hıphğı lle b~ a. 
mış, 33.5 te Matbuat Cnıum murlıirl -
ğune, bir yıl sonra d Harıcı) e \ c
kllli i tahrıratı hurİCJ)e ve hu u i ı<d• 
lem mudurlugune ı;etır.I rıı tır. B..ı 
ı;azlfede uç > ıl k'.'ıldıkt n sonrtı l.ı.a 
bir müddet muhtelıt mubadtle ve •ın
val komisyonu mlı nırll ı de bulı.•ı n 
Haydar \ktav, ıaıo ~ılındı B"ı'l1:1 
Buyuk Elçllıgı mtı5tl'Şarlığın '• J .•~J 
t e Kopenhag, 1926 d ı ::itokholm ma -
lah1.lı;Uzilrlıklarına tn) in olıınm uş \ e 
1928 de Belı;' d sefiri olnıı tıır. 

Haydar Aktay bu vaıifrcle uzuıı 
milddet kalmış \e l!l3tl ela ,\lo ko'"a 
Bu> tik Elı;ılı ıne geılrilnılştır. Son 
vazıfesl bu idi. 

Ne haldeyiz, 
ne yapmalıyız ? 

1 'lynı ina•la devam etmişler fnkat 
rus'nnn lna~ı mukavemeti kl1rsı -
sında buna muYaffak olama.mıslar • I 
dır. 

~ 

zaptettiler 
uğradı ve bir~ol< 

fabrika yıkıldı 
(Başı 1 ind 'l> Fada) 

hlverk • Krel .. er fabrıkalarının esas 
binası ısabetle tahrıbedılmlı:; ve bas· 
ka atölyeler de hasara uğratılmıs· 

Bir uçak alanma hücum 
Moskova, 4 a.a. - Şimal batı cep

hesinde Moskova ile Lenlnı:;rat ara
sında bir düşman ta)·yare meydanı· 
na yapılan akında rus bomba tay· 
yareler! ıs yan~ın çıkarmışlar ve 
b.r mühimmat deı>0sunu ıahrlbet • 
mlşlerdlr. 

Don kavsinin bir yerinde 
durum gergin 

tır. Limon - Fluhme lnsaat fabrıka · Londra, 4 a.a. _ Rn>ter'in ~fo~kova· 
lannın esas ato yeler! de tamamlyle da bulunan muhabiri bildiri)or~ fnestia 
harap olmuştur. 

Phönix • Rohrcnwerk fabrlkalan- gazcıesine bugun cepheden gelen bir ıel· 
nın ıki b nası )"lkılmı:; ve scsns atôl· grafa söre, Uon ka, ~inde en ehemmi • 
ycsi hasara uğratılmıştır. Neuss mil· ~erli kuprubaşlıırından biri )'akınların • 
halle nde ki kimya fabnkalannın da durum ı;ergin bulunmakıadır. Alman
esas kısımları, keşif uçuşları yapıl· lar uçaklar hima> e .. i!lde büruk pİ)ade 
d ğı esnada hallı yanıyordu. Dilsscl· ,c ıank km"etlt>.ri l.:ullanarak birçok nok· 
dorf Kamgarn Spinnre'i dokuma talardan hücumlarda bulunıı)orlar. Ru
ıaorlkalarııu dort oUyuk bınası ta· men süvııri$i doğdukları toprakları inat· 
mamlyle tahrıbed lffilı>tır. :::ıenınıe I ' .. 1 r _ _J • L " b k ki 
vecıvarda başka birçok tıcaret ve .a '.11uaa na =en .. Oon '.c "'u an 

0 

ıız11 a· 
endüstri binası ile husust bınalarda rı ıle sa, aşmak uzere Kuçt" •kara da mu· 
da buyük hasar vardır. ~hrın cenup harebc haııına sokulmuşlardır. 
kısmında bu)'ük caddeler boyuııcn Dün birçok hürumlar pii kiirıü l mü~ 
b nalur, en !azla hasara uğnyanl~r 'ile bu arada han kihler hir~uk defa el
arasındadır. Doklar bölgesinde I-.;z- {lrn ele ı;cçnıi5ıir. <;o~ biçilmiş ohn 

1 etimle Hnndelshafcn ve Kolshafen'ıle ıarlalar içinde dal alar halinde bir nııı· 
ı b.rçok Antrepo tahrıbolunmuŞtur. ı,: • •• • 

Bunlardan bır kaçı, fotogrurlar alı- h:ırebe cereyan ttmekı~ır. ~)u~ u~umı 
nırken hail yarunnkta idi. olarak almanlar ehemnııretlı hır ılerle· 

D · v hasarla viş fmdedememişlerdir. 

29 
ıger hil r ,. Salsk holgesinde muharebe daha ~id· 

temmuz ccesı cuma uonyan d J'd' I) k ı kı d 
Sarrebrilcken ı:;ehrımn de gündüz et 1 ır. unı~ ararsız 0 ma a c · 
fotoğrafları alınmıştır. Bu fotoğraf- ''alll ttmcktedır. 
lorda cok hasarlar iyice gözilkınek 
ted.r. Erhart ve Schmer makine fab 
rlkalannın bir kısmı tahrlbedllmlş 
ve Eıch Dudellnger Bllrltncher fabri 
kaları dolaylarında bC$ \ıQyUk han
garla daha küçUk blnalarclddt hasa· 
ra uğratılmıştır. Esas eşya istas
yonunun blnalannd:ın yansı da ha
rap olmuştur. 

Alman resmi tebliğine göre 
Berlln, 4 a.a. - D.N.B. nin askeri 

kaynaklardnn öğrencliğine göre. A l
man savaş uçaklarının 3 ağUstosta 
gtındlızUn yaptıkları akınlard·a in • 
gllız sahillerinde nskeri veya askeri 
ehemmiyeti olan tesisler bombRlan • 
mışıır Atılan bombalar hedef ~uıu • 
lan yerlerde yan~ınlar çıkarm'ş ve 
tahribat ;>::apmı§tır. 
Başka alman savaş uçnkları si • 

Jahlı ke§if vazifesiyle Mnnıı clenizl 
ve Şimal denızi üzerinde uçmuş ve 
üslerine kıymetli malumat Retlrmlıı· 
lerdir. 

Gandi'nin 
İngilizlerin 

gitmesini istiyen 

kararını 
eyaletler iyi 

karııladllar 

(Bnşı ı. inci uyfadn) 
kuv\cUertnin Volı:a üzerine yaptıkları 
bir ı:cce akını e&nasında bir liO\ yet ı;ıcl.· 

rol remlsl batırılmıı;tır. 

Bu,ı. liik Don ka~s.:nde bolııevl:kler tıoe 

yeer >·a ı>tık!an karşı t:.ücu:nları le:krar
lam ışlıı.rdır. 

HJev bölı.:t'S'"..nde dU6manın yeni ııa • 
ıırtma hucumlan tilddeU1 mtıcadeleler

tlen sonra puskül"t.u ım UştU.r. 
Volkof cephesinde \il Lmlnı:rat il· 

nüntle )'BPUtımız hUcum hal"('keUerl 
baıanlı neticeler vcnnlşt!r. 

Ftnlandb'll körtczlnde 11-.. "1 bol"'\'lk 
mııyn uırayıcısı bomba. ile batınlımııı 

ve bir tıçUncUsil de hasara uQTatılnuo • 
tır. 

Voronej'de sovyet 
hücumları akim kaldı 

Brrl.ln, 4 a.a. - Askeı1 

blldirıl!yor: 

ka~'llaktan 

Dort hattadanberl \'oront'J alman kı· 

Uıları tı.ratırıdan sıkı bir ı;urcttc tu
lıllmnkt.adır. Sm;yollcrln hu onemıı ı;ch· 
r1 ı.:el'I atmak l('J.n blrcok zırlılı t<lnıcn 

\'c tuımyla.rln yuııtrkt.ı.n kutle harhın -
deki hücwnı.-ır alman müda1nııslyJ<! 

karı;ı~ış ve aklın kalmııtır. Yatnı:ı: 

bu kcsmıde yapılan mUharobclCI'de bol· 
fe\'lkler SOO den rnzln tank ~1ıetınle· 
Jercitr. ,\ lmn.n mcvzl!ertrun önünde bin· 
icra: vcblnleroe bo!ıevlk c~ kalmıo· 
tır. 

Ç.oğu Yulmn Silczy-alı olan ptyadc
lcrden mUrdckep bir alman til.-neru Vo-
roneJ köprll bneında altı 

zıı1ılı tümen \'C üc zırhlı tuııa) la )'8.P· 

utı hücumlara rinlcrce mukavemet et· 
mlst.:r. Bolşevlkler btr R'Unde 37 defa 
hücum etmislN takat alman sl!Ahtan
nın müteınerktz ateşi ı;a~es;nde hl1,; hk" 
llerleme kaydeflernemtslcrdlr. F.ht"mml· 
yeUl toPCU ve h:ıva kuv\'cUcrtnın kul
lanılması Sle hrılşevtl<l<'.rc htc bir mu -
varrıU<IJ,•et temin ('(lcmem!şı:lr. 

Havas ajansına göre durum 
Slokholrn, 4 a.a. - Ha\as ajansının 

hususi muhablrt b ldlrıtı.-or: 

Bu seneki musa.bakalarm husumyet· 
lertnden b rt de, ~ce.'l ya.rul:ırda. alı· 

na.n net.c lere b.ı.kılınıa, bazı b!>lgelcr • 
deki 1Y1 ko$Uctı ann federasyon ~
tından ismen davet edllmelertd!r' Bu 
koşucular. Ankora'dnn Orhan, Aydof: • 
muı ~k;,şehlrden Ali, Sabahıımn. sa
llı. Osm:ı.n, NiZamettln, lstanbul'd:ın 

Halit. Muzaffer. Hamza, !zmlt''dcn Ah • 
met, Bayram, Ahmet, Bul'58'dan H k· 
met, Kocael 'den !brahlın, Balı.kes!Tclı:m 

Ahlt'.et. Sa.brL S!vas'tan Nur1'd1r. 

(Ba51 ı. inci sa).fada) Dün bir kaç Brltanya uça#ı Hol -
onu anlar, ona koşar. onu baprır da, sa· lanıta'ya ve şimal Fransa'ya hllcum 
dece ter dokcre!li vnz~felerde nasıl ~u· tcşC"bbllsUnde bulunmuşıur. İ!!gal al· 
ursıWuk gostcrebilir? Bizım için h;ırp tındaki arazinin her tnrafında bulu· 
kaııı!let miharlara deği5ilmez kir 'c ka· nan alman avcı teşkillerlnln ve 11 • 

zanç, k~,·uıli bir orduya ,e bu ordu ıle ~ak.savar bntaryalarının sayesinde 
h lk b r cb·ı b' mili! ekonomi>e l wft"ıllzler batıva nüskllrtillmUş ve 

<Baıı ı. Jncl say!ada> 

Mareeal Von Bock orduı;unun nna 
kuvvetleri hlılcn Kuban nelırinln orta 
mecraınnın :50 kilometre kadar ilmalin· 
de bulunuyor. Bu nna kuvveU<'r dün 
YozorHk nehrini \'e bu nctırtn kol ~rtn· 
dan b!ıri olan Kalall suyıımı Krnsnodar • 
Stallnın-at dem cyoluna 50 ldlomc:>tre me
ııafede bulunan sanadata Ue ÜSJ)CllSk 
n.ntsında ııeçınl:ı!<'Tdlr. Alman kıtaları • 
nın Kubıın nC'hrl:nc vanltklan B<:rlm'dc 
resmen tcyidedllmemtştlr. Ruslar bunu 
kat.ııyctle tckzltıedt)'Orlar. Fakat bazı n 1· 
man ileri b!:rllklerlnln bu nehre \'nrmış 
olmıılan ihtimal dışında dctllcUr. Rus · 
l arın Kuhan nehri bo)"Unca kuvvcıli hir 
mii<lafaa hnıtı kurmak İç in lall m.ı:elt"fl 
' akit ve \•am alara malik bulunduklnı 
Rerlin'de zanncdilmemekıedir. Bii) le o l· 
mak la heraher bu nehir choarııxla dddl 
(ılrp ı şmalar b~leni}·or. 

MOsa.ba.kalara yuicıında. ismi ı:ccen 

böl&'elerden 27 kOIUCU iştirak edecek· 
t:r 

Kocaeli bölgesi 

yelken birincilikleri 

ve deniz yarışlara 
l z:::nlt. 4 a a. - Kocaeli bölt~ yel· 

:ıcen b!rtnc llklcrt ve dcmz yarı$1an do. 
narunantn da Lstlnık:Yle GölcO.k'te ya
p1lmıı;tır. Amiral Sükür Okan ve Satt 
Dalman bu müsabakaları alAka ile ta · 
ktbetm l$lcrd' r. 

Yfü:mcler<le Karamürsel bl.rlncl. Göl· 
cllk klncl, 

Kürekte: tt>k cıtteler Herel<e ~!r'uıct 

1Jd çitte KUıtaııor btrlncl, Hcreke IJ.."!n· 
el, dôrt tck•e. KAğıtspor b l"'..nd, lzm!t 
Ger. ı:l k Kullıhll ikinci. 

Yf'lk•n müt:ıb:ıkasında Httdre'den 
Mustafa b rıncı, KA:ıtgpordan Fethi 
1kincl. M!'hmct ücilncü olmuelardır. 

Kazananlara An'CTal Salt Dlınan ta
ratı..~dan mada?yal3.r ve Ti11'kYOhl ra%ıı· 

"8in1n ko>'d:ı~ kUı>alar vcrtııreşUr. 

:ı 1 
es 1> 1 en 1 ~ • • bir ı::n=•tir,. düo;ürUlmUştUr. 

da)ıınarak. barış devrıne oldu~muz ı:ıbı • 
eriscbilmektir. Vicdanm ,c milli>etçi Bır hava çarpışması 
olmamakta.o ga>ri hiç hir sebep, Turk T.ondra, 4 a.a. - İngiliz snhll mıı-
\'lltand:ı=ını haşka turlu d~ündiırmemek, hafaza tavyarelerl ile nlman l'AVYR· 
ba,ka turlu hareket ettirmemek ı;ızım.ı:c- releri ar~sınıln dUn G~akonya l<llr • 
lir. Cepheden ka('ll!l bir a ker kaçngına fezl üzerıncle ":Rpılan bır ~aroışmıı~a 

f ı b k b. T k 'ili k · bir alman nenız tavvarrsı dfüıUrtıl· ne ret c a an ır ur • mı e onomı· . B • . k 
. d ·ııı ,._. r 1' mtlştlır. lr ıngllız tayynresl avıı>-

nııı 'e ooa ayan:ııı mı rnU<J a:ı po ı· t 

tikasının cephe5İnde hi)anet eden ad:ımı ır Diln HllllRrıtl:t ıı~hlli 117'erinr1P VA -

na.sıl hoşgorebilır, ona ra51I }ardım ede- 't'tlan taıırrıı:.. nevrivP llArekeıı .. r;n
bilir, onunla nastl i bHıği edebilir' c'en b'r in~liz avruıı dönmemiştir. 
Parıinin buıun ''tsıtal rı, Halkevlerı 
gençlık ıe,isleri. gazeteler 'e her şey, en 
başta bu mane\ i ha'"a)'l }aratmı)ıı çnlı~· 
malıdır. idre olunanların ahtlkı ile 
tamamlanmadıkı;ıı, İ) i bir idare kurula • 
mıu:. 

Falih Rıfkı A TA Y 

Son beı yılda 20 milyon 
(inli askere almdı 

Çunking, 4 a a. - Çin Harbiye Na· 
zırı General Ho} Ying,ing yııptığı bir 
demeçte son bes sene içinde )İrmı mil· 
)'OD çinlinin !ilAh ahına elınd Jlını 5Ô)· 
lcmi~ti.r. Bu rakamdan on bir mil}onu 
kura askeri olup 1!unJard:ın 9 mil)'Onu 
aıulurebc meydanlarına se\-kcdilmiş bu· 
lunmakwlır. On mil>"On sönüllü de ta· 
1im görmektedir, 

Av-•c•nrl' 1 v~'..:ı.- ;~nnn 

ucaklarmın bir akrnı 
TOl.')'O, 4 a.a. - i mparatorluk umu· 

mi karargahından bildirildiğine ~öre, 
japon deniz uçakları 30 tt'mmuz akşamı 
A\'Usturalya'nın şimal-batı kı)'l<ında J.e<f. 
land limanını ve bu limandaki hava Üs· 
sii i le a' kerl ıc~i~lcri homh~·ılınıan et • 
mi1ıir. 

nnı tiearethnneme ~östenn.,kle 

yüzde Y1nn1 menfaat temin Ner· 
&iniz. 

Anafartalar No. 86 Adnan 
Tel: 1157 1476 

zere H indis tan eyaletlerinde dola· 
§ıp dön en muh t elit ajanları kabul 
ederek bunlarla gôri.lıımilştUr. 

Patel, Gujerat eylalet in in Gandi 
tarafından iler i .sllr Ulecek her emre 
itaat edece~ini s öyleml§ti r. Pandl 
N ehru da, birleşmiş eyaletler h 11k· 
kında aynı demeçte bulunmuştur. 

Denl7.aşırı Ulkelerdc oturan btllfi n 
Hintlile r in mlimcssill olan Ancy de 
şöyle demiştir: 

" - Vazıyet, aramızdaki anlaşmaz· 
lıkları ortadan kaldırarak Japonya
)"Q karşı tek bir cephe teşkil etme
mizi zaruri kılmaktadır. 

Harpten sonra Hindistan'ın lstlk
lAle kavuşacağına hlc şUphe Yoktur. 
Hürlyct gllneşlnln bir an önce doğ
masını istiyorsak bütün gayrl'.'timız
le bugünkü duruma bir ı;are bulma
ğa çahsmalıyız." 

Gandi liberal parti şefi Sapru ta· 
rafından llerl sürülen yuvarlak ma
sa konferansına iştirake hazır oldu· 
ğunu söylemiştir. 

Hint koTMünistlerinin 
istekleri 

Tsimlianska)ıı kuprübaşı etrpfında 
)ııpılan muharebelerin şiddeti son 48 sa· 
at içinde arımışıır. Ruslar bazı duşman 
birliklerinin nehrin cenup kı> ı•ına · gcı;· 
riklerini kabul etmekle beraber bu hare· 
ldit esnasında düşmanın 'erdir.i ka)ıı1la· 
rı da be'i rıipHlar. Rus uçaklarının mÜ· 
dahalcsi karşısında alınanlar nehri an • 
cak küçük gruplar hal inde gcçehiliror • 
lar. Rusların Don kav•inde muharebeye 
)·eni piyade kııalnrı ' 'e tanklar sürdükle
ri Rcrlin'de le)idedilmckıedir. 

Voronej'de rusların durumu 
Bombay, 4 a.a. - Evvelce hakkın-

da hükumet.in aldığı faaliyeti tah· Alman resmi siizcü'ü keçenlcrde )Öf· 
dit tedhlrlcri son zamanlarrla kaldı· le d<'mİ•ti: 
rılmış o!an Hind komünist partisi- V oronej'de rusla r taarruz lmkli· 
ntn genel sekreten Josl, pazartesi nın ı muhafara edıyorlar. Kalaç ve 
gilnU yaptıtı bir demeçte demiştir K lctskaya etrafında yapılan mııharc· 
kı: belere ruıı ların slirdUğU tnnkların a 

Hind komilnistlerl, faşist tecavil- dedi hakikaten hRyret verıcldtr B ı 
zun.. mukavemPte a~tmlş bulunu k esimde vaziyet çok karı~ıktır. ÇUn· 
yo rlar. Milli bir mük1ımet kurulma- kü burada mevziler gi.ınrlc bır kaç 
sı ve Hindlstanın birleşmiş m lllet- defa elden ele gcçmel<tedir. Moııko
lere katılması için kongre lle mils- ı va radyosunun da bildirdlğme göre, 
lilmanlar birliği arasında derhal bir a lmanla r, umumi olarak Stalı~rad a 
ittihada varılmasırM talebedb-'oru. Wi yüz :ıtilomcu-,ı m eaafede bulır 

nuym l ır. Bundan bir kaç gUn e\'VC\ 1 
lııe bu mesafe ane'<lk SO kilometre l· 
di. Bu hesaba göre Timoçenko k ıv· 
vetıeri 20 kilometrelik bir mrsnfe 
kazanmış oluyorlar. Rus mevzileri· 
nın ıle <lilsnınn topçuo;uııuıı ve ucnk· 
!arının şiddetlı bombardım rnlarına 
rağmen sağlam bir halde bulunduk· 
lnrı ':anlaşılıyor 

Voronej'de ruslar miidafaaya ı:e • 
kllm:stir. AYnı zamanrla y pılan veni 
kar111 lı" .. ı ırda elıle e•tikleri mcv. 
zileri ... . 'Tttııstırıyorlar. 

I:> on .. - .r-v1e Kafkaı;y:a nraeında 
r.ereynn uı"n narekatın lrıklşafı rlo -
layıslyle rue l<nradenl;: donanması· 
nm nıukadderntı gUnlirı meselesi ha· 
linl almı~tır. ~imdiye karlar 11,!\'ra • 
clı!O kayıplarn r.ığmen hıı rlonanma· 
nın hlil(l mllhim hir kuvvet teşkil et· 
!iği Ilt'rlln'de kabul edilnıektcı'lir. 
<;ene ltı'ı\'C edlld ğlne göre bu do· 
nanma it-in !!il Uç kevfiyeıten birini 
sermek zanıreti vardır : 

Kenfü kendini batırmıık. taraf -
sız bir lim ına lltlen eımek ve yahut 
t eslim olmak. 

Karadeniz'deki rus 
donanması ne halde ? 

Harbin başında bu donanma şu 
birliklerden mürekkepti : 

Commune de Paris adındaki mu
harebe zırhlısı, lıç ağır kruva;:ör, 
liç hafif kruvazör, 19 muhrip, 40 ka· 
clıır ıleııl7.nltı, bir çok hticumbotıarı 
ve muavin gemiler. B unc1an m~da 
35 bin tonluk bir z ırhlı ile iki nğır 
kruvazör, liOO ila 2800 ıoniUıtoluk 
bir çok murrip ile mliteadılit ılcııiz
altılnr inşa halinrle bulunuyordu. 

Nikoleyef'ln agı.ısıos 1941 rle al • 
maıılar, tarafından zaptı esnasınıh 
inşa hnlinde bulunan zırhlı· sekiz bin 
tonluk kruvıızörlerden bil'i , bir ıle • 
nlz ıltı ile diğer bazı kliçUk gemiler 
almanların eline geçmiştir. Alman 
tahminlerine gbre rusların etincle şu 
gemiler kalmıştır : 

Biri nğır olmak üzere beş kruva· 
zör, nlıı bUyUk ve oıı bir kUçUk mllh· 
rip, 38 denizaltı ve bir çok hlıcum • 
botu ve topı,;eker. 

B u kudreıli bir donanma hfı.la rol 
oynıyabilecek hir durumda s yıla -
bilir. Fakat asıl mesele bu g-emıleri 
barırulırabilecck ve iaşe eclebilecck 
bir limanın olmayışıdır. Halen rııs • 
!arın elinde .'\"ovorosisk, Tua:ııse, 
Poti ve Baıunı'ılnıı başka liman knl
mamıştır. Bıı Jim onların hiç biı ine 
Nikolııyef'in ve ~ivaelopnl'un nı.ılil< 
bulundııklRrı tesisat yokıuı·. Ayrıra 
şunu da kayıleclelim ki Novorosisk 
ve T uapsc şimdi alman bomba u • 
çnklRrının hı_uekAt menzıli içine .ıdr· 
mişlerdlr. 

A lman mııhfilleri bundan şu ne • 
ticeyi çıkarıyorlar : 

"Bu donan1ıra er gec, Rommel İs· 
kenderiye'ye ynklaşırkcn Akdeniz • 
deki in.ı;ıllz donanmasının karşılaş -
mış olduğu vaziyetle mukayese edile
bilecek bir vaziyete girecektir.,. 

Alman tebliği etrafında 
tefsirler 

İkinci cephe ve 
ingiliz basını 

Mmanlarm müdafaa 
haurhğı devam ediyor 

Ruslar Bu) ilk Br.tan;ı. a lı;ln değtl 
kcndllerı l~ın hnrbC>dlyorlar. lngll -
tere nazık b r durumda iken ruslar 
b zc :>ardım etmcmışLr. 

Alman hazırlıkları 
Stokno m, 4 a.a. - '.l'ldnıngen ga-

zcı es nın Os.o'dan haber aldığına 
goı e, ık.ııt·ı bır cephe açılması ıhtl· 
maline k rşı almnl'lnr tarafından 
YıtpıJrr.nkta olan h •, ııklardan he -
nıen hrr gt.n gazetLıerde bnhsed 1 . 
meKtedır. 

Hollnndn'dn ı;ıkan nlman gazete· 
lerı dUn b r llAn n r d •r k naıkı 
ma;ı. ın t<'hlıkc o.d Jğu ıc ıı pi· ı 
llmanlardnn blnne ;ı. ana :nam ğa 
da\ct elmıstır. 

Fevhalade Umumi 
Heyet f oplanflsı 

İzmir Tramvay ve Elektrik 
Türk Anonim Şirketinden : 
Şi rko>liıııiı hissrılarları ıırıııınıı hcv. 

tinin 21. R. •ı ~ı t11rilıindı• saat ı 1 de 
Şirketin İ ııılr'clc B ıhrıb ılıa'd ık! .r, ı
re ıııerkczirııle fr,k l .dl' ol ır ık tıp
lantı) a ı,; ıgırılıı nkt ı cılduırn ıl n uıu
nur. En a:ı; :?o lıi seyc rıı lik ıılup hu 
toplantıda h ır.ır bıılU"ııııak arzusunda 
ul ın his ed ırl ırııı h 111111 lııılundı.kl n 
hisse ıenl"ll<'rinı lop! ıntıcl n bir ha ta 
""el irkl'tı,ı ldarr ıııcr ,l'ziııc H' , a
lıııt lıtr lıanka'ıı > ıtırıı ları ,c lıİ se 
scnetelrlı in nlı: ııııl 11 ı.dciet i<:ınılt" , 

1
_ 

tırıldığını ıı:ostl'rrn bir \Cı;ık ~ ı 1'a~ı!l 
lııılunnıııları Jıı:r:ımclır. 

Ruzname! mlu:akcr ıt: 

1 - Şirket statusıınun aşağıdnkl 
ııı ıdclelcrln ilıh csı) le ıaclıll. 

:! - ,\!adde -t.ı; şirket '1 icııret YekA
leıi tarııfıııd ın her t ılcıı \aki olduk. 
çn ıııııaı"' 16 tı hakkında ıııalıııııat \er. 
ııırı;ı~ mecburdur. .\lııcldc u; şirket 
ı;crrııa) csiıu• teşlstf'n ı;uııra iştlruk e. 
ıl•·cck olıın eenelıllerın bu l'lırakini 
.abııl eııııl'zclı·u c\ \el 'J'ıc rct \'t!ka. 
lelinclm ıı.us ıııde ıstiha.ıi etrueı;e 
meclıurdur. 
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A. C. Müddei Umumili ği 

İstimlak ed ilecek 
Arık.ıra c. Müddc!u:ınum kinden: 
l\lccld.)I! ba{:.::ı.nooa 4b 47 • o. Iu 

evde oıurıı.n Al.K6urranman Balcı')a att 
oıuı, Kalaba koY11ındc bulunan \c ahi· 
ren n,ynı ko; ®ki maıtk CUn ~cuklar ıs
lah c\ mc lliı v1$1 Jçın mcnatil um umJ.ye 
namına >'lıksck Adl.)e \'t.'4<ilk1.~<.-e 15. 
UrııUl.kl «'lnetınc glrl len 1745 ada, lb 
ı>:ııı;cl num:ımll n zldC'll tla cmizde 
rnııhfıız k o de & ~ h ç!zıcllcrlc taran • 
mış •>hın cem n 7081,25 met.re karcLk 
sah:ınırı mutıamınJı.krcc bctıer metre 
knrcs.'ne tnk< <.'<l 'en 125 kuruş bedel 
Uzc:rtndrn meı:m..ınn 8851 ltra 56 kuro.· 
sa bal k olan dl'.'(ıtır p,lluu;J mllkabl:~de 
UınLlklnde menant umum!H::oun mcv· 

cud.l,> oUııe ;tim tLk kamma:ncs!n.Jn :;ı 
lnct rnaddt'61 mu bln<'e 29 temmuz 1942 
tarlh!nrte An:.'cnra " !il)'C!!J idare heye • 
Lince karar n.'T'llcrck mczkQr karar 'l.'i· 
11\yct m kıımınro <l.ı tasdik cdl d {:";ndcın 
aynı karnrnıurwn n S inci madı:IC'8Jle 

tc\!llkan kcyt .. H"I. ll.?.n olunur. 
(G279J 2342 

1 ôTkk~t 
1 H er nevi yazı makinesi temi

natlı tnmir erlihr. 
Posıa kıırşısında TUtUncU 

Eııref Argın Tel: 2783 1431 

- ( 5 
7 80 proıı 

7 32 J!Mr. 

7.40 ll.lanıı 

Ağustos / 1942 )-
ı ., d8J1B 

ok ası 

:;:ı ıo H:caz şarkı. 

21 80 satı~ saıı.U 
21.45 mü:!lk (PL) 

2230 aJana 

22.45 ka.PaNt 



KAT'iYEN 

İHTIYARLAMIYAN 
KADININ 

SIRRI 

-
45 yaşmda olduğu halde yüzunde h.~ 

bir çı:r.gı, hiçbır buruşuğu yoktuı 
ı\çık. yumuşak, ve bır ,ı::enç kızınkı 
il bı ku~ursuz btr Cilt, adct:ı bır h:ı
r ka denebilır Fakat hunun fcnnt 
bır ızahı \":lrdır. 

lştc, bu, Vıyan:ı Ünlvcrsıtesi Pro
fcsoru Dı Stcjskal'ın şayanı h:ıyrcı 
kcş!ı olan 'Dıocel., ın nctıcesıdır 
"Bıocel., her yumuşak \'C kusursuz 
cıld lçın elzem olan gcnçleştmrı 
ltıymetlı \'e tabıi unsurdur Simdi, 
ıı nbe renktckı Tokalon kremınde 

'"Bioccı .. bulunduğundan, sız uyur
~.cn cıldınız.ı beslcr vc gençleştırır 
Her sabah kalktığınızda çızgı ve 
lıUruşuklukların kaybolduğunu vt 
b raz daha gençle,ııgınııı gort.ırsu· 
tlüz 
G

0

ı.induzlcr! için de beyaz renktck 
(:>ağsızl Tokalan kremını kullanın11 
Bu :.aycde cıldınızı tazeler, sıya! 
rıoktalardan kurtarır ve açık mesa 
"'atmı sıklaştırır. On yaş daha r.er: 
torununuz ve öyle de kalınız. Yuzu 
rıuzün :r.a.yınamış adalcl~rıne nıha 
Yet verınız Bu çırkın tenden kurlu 
!unuz Mekteplı kız. olduğunuz z:ı 
rnr.nki taze, sıkı yanaklarınızı vı 
l;ıtJı guzelhğınızl iktiS:ıp ediniz. Cil· 
d n gıdası olan bu ıkı muhtelif To
kalon kremının hari.kulfıde netırc 

1 nnden fevkalfıde mahzuı kala 
<rık,mız Aksı takdJrde ı-uan.ı.; 

rıemnu~ıyetle ı:ıde edeceğız 
PARASIZ GUZELLİK KUTUSU 

r>erununda (beyaz ve pembel rcnk
rdekı Tokalan kremleri ile muh

l lir renklerde Tokalan pudrasının 
numunelerini havidir. Ambalaj ve 
evk masrafı olarak 20 kuruşluk bir 

Pulu aşağıdaki adrese gönderiniz 
·rokalon servisi Posta kutusu 

2'>. İstanbul. 

D. DEMIRYOLLARI 

Devlet Demaryollan MalJşe ve Mu
hasebe İşleri Heısl Bay Vehbi Çoker 
ıcumaı acuğını blldlrmiş ve heyeti 
uınumının ışbu t.dl surette lctlmaı 
Icın yardun cemıyet.ı esas nluıııuıa
meslnlıı 21 inci maddesi muolbınce bJr 
reıs ve kfı.tlp seçilmesi lüzumuna işa
ret et.mis ve müteakiben reye milra
caat edilerek toplantının relslığlne 
De\·let Hava;yolları U. MudUril Bay 
Ferruh Şahlnbaş ve kfılipligine de 
Devlet Demlryollan hasılat dıılresl 
reis muavini Bay Cemal Dcvrımel 
lttıfakla seçilmişlerdir. ~ütcnklben 
idare heyeti raporu okunarak 50z 
lsti:>cn olup olmadığı sorulmuştur. 
Umum! heyet iluılnrı rapor hakkın
da bir dıyecekleri olmadığını bildlr
dlklcrlnden murakıp raporunun o -
kunmnsına g!!çilml.ş ~ bundan son
ra Umumi heyetçc bllAnço, klır ve 
zarar hcsııpları müzakere edllm stlr. 

MU1.akcre neticesinde 1ı lfınço ve 
teferrüatmın tnsdlkı ve ldııre lwye
tl ilzalariyle nıurakıplerln ibrası re
)'e vazerlılmls ve ltUfnkla kabul o-
lunmuştur. Umumi Heyet 
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Çeıi!li kereste alınacak 
l.>. D. Yollan ::)ııtın AL Ko. tıan: 
Mu.llanııncıı oeueıı ij4:.!l/v ıoLuz 

dört oın ııu yiız uoıu;aıı Oc,}J llı a o
lan ceman :.!ı4 Ukt yu.ı: ;>clınış dorLJ 
metre mıAö.oı 3ou {uç :>'ti.: alWlu~ı 
desımctre ınıkj.ln muıuetıı et>ııt ve 
mıktıırlarda cAın vc.>ıı koımar aııme, 
cıta \ e tahta (:.il aı;ustos l!H2J cu
ma i;uııü saat \l;J,::ıuı on bcıı oucuk
ta ha)darpaşa'da gar binası dahıll.n
dekı komisyon tarafından kupalı 
•.ar[ usuıı) l~ salııı :ıııııacnktır. 

Bu işe gırmek lstlycıılcrm 2:'ı72 
Oki bın beş :>ti:.: yet.mis .Lkiı lira 13 
. on Uçı kuru~luk mu~·akkat tcıııl· 
ııat, kanunun ta~ ın ettı(:-ı vesıkal~ 
la tcklıflcrınl muhtevi zarflarını av· 
nı ıciın saat <H.30ı on ıtort otuza 
kadar komısyon reıslığ.tne vermeler! 
147.ımdır. 

Bu Jrıe alt şartnameler konıısyon
dan parasız olarak dagıtılmaktndır. 

\620:.ıı mı 

MAARİF VEKİLLİGİ 

Coğrafya kıtabı 
yazdırılacak 

.Manrir \ ckl.l11~ın<1Cfl• 
l - 2'259 sayılı kanunun taLblkınd 

dair olı:ı.n lallnıatnı.ı.ıncye ııoro llık okuı

Jnnn 4 ve 5 l.ncl aımu.an lı;ın iki elit
ten mut.eııckkll ootr.ıt)a k11.a.bı hızıbnll-
111 kin acılan müsabaka)a &ondcırılcn 

kltaplıır kabule dcı;tL'I. i;orillrnl..ı.crck bl! 

kltapla.rın )azılması )cnidcıı ınusa.baka
ya konulım114tur. 

2 - l\111.sabaka müddctı 10 ııtustos 
l942 den oo~lanuık ve 9 wt>at 1043 sa
lı ııunu a.kşa.mı blt.ınck iızcrc altı ll.,}' -

dır. 

3 - .Müsabakaya kıtirakc karnr v~ 
rcnıer 10 ildncltC$rln 1U42 cıııııa.mba 

ırtınü a~na kadar bir d ld<cc llc 
l\laıınr VL'ictUıClne muraeaııUa t..u mu
saba.k..-ı,ı. a ırn-ecokk>r ı.lctlcriııc adlarını 
yazı.lınınık bir numara alacaklardır. 

4 - .:\lusal.ıa.kada lıttinclllğl kazwıa.n 

kitap eor.lıııi üc yıl llk ukullarda okutu· 
l.acak \'e müelıll!l:ne her <lens- yılı lıc.l.a 

loou er ibra telif hııkkı n'lilcccktlr. 
Uclncl cıkan kitap ııcruıın1 yazana bir 
dc!a~n mahsuıı olmaık uwro b mclnlıı 

mUcill!lne \ cıilcntıı btr yıllıı::ı, ücuncu. 
durdünctl \ e bcııincl cıkanlanı. da birer 
detaya mah5us olmak üzere dörder yuz 
•ıra mü.kAfal verlle<:d<Ur. 

Balast kırdırılacak 
D D. Yolları Erzurum 10. uncu 

aıe .Mudurlüğundcn: 

~ - MWııı.bıııka>-a ıılreceklcrin eser -
kınnJ ilç nüsha olmak üzere ma.Jd,rw ile 
ve ktı~ıllann li&lnıı: bl:re!" yUzıme ya • 

lılct· zıkrıı.a olarak .Maartt Vckillltl n<!$11)'at 

13 . .500 metre mikAbı kırma bal:ut ka· 
Palt zar:! usuli)le ckilltmC)C konulmuş
tur. 

Muhammen keşif bedeli 391'50 lira o· 
lup mınakkat teminatı 2937 !İr.Ldır. 

Eksilunesi 19. 8. 942 ı;ıtf$amba giinü 
saat ı S te l'r.ı:unım'da 10. uncu i}letme 
01üdurJuğü binas1nda yapılacaktır. 

hteklilerin kanunun ta}in ettiği H"S:ı.· 
il<Ie teklif mektuplarını ve muvakkat te
minatlarını belli b"1iııde ek iltme saatin· 
den bir saat eneline kadar komiS}on 
reisliğine '\ermeleri lh.ımdır. Posta ge
cikmeleri kabul edilmez. 

Balastların ihzarı için Dl'.'\ ebo)'llU -

Azizi)e kilometre 165, Hızıril)a5 - Taş· 
ke•cn arasında Klın. 60, Bcnlialımet -
Dikme arasında Kim. 43 \e Kars • M~1-
r"a ara ıııda KlnL 68 400 olmak ün·re 
dört ocak )Cri tespit edilmiı olup bu 
kuımlarda teslim cd'lccck \C her ocak· 
tan musui miktarda ı~imat )apıLıaık· 
tır. 

Sartnameler 196 kuruş mukabilinde 
frzurum ve Ha)darı,aıa \C7nclcrimkn a· 
lıoabilir. (6063) 2226 

Balast alınacak 
D. D. Yoll ırı Sa. 
Aşagıda mlkl rı, o 

tc teminat miktarı ll l t 
gosterllmiş olan 1 ka e ı 
ııalı z'\rf usulh le atın 
Munsknsa 20 a ı • !J I.? pır em e 
~tinli saat Jl de ırkeclıe 9. unıı 
iŞietme bina ınıl ı :\ 1 konu >o ı 
tarafından ) apıl ıc klır. 

isteklilerin lem n ıt 'I" kanuni vc
alkıılarını llıtha cılcn kapalı zarfla. 
tını a.> nı gun ti at ı O a kadar ko
lııisyona vermeleri ltızııııdır. 

Şartnameler paraıııı olarak komi~-
Yondaıı 'eril mekt<'dı r. • 

Ocak Klm. i: 16 -170, miktarı: 
7000 !113., M uh. J!ed.: 2UiOO, teml
ııatı ısa1.ııo. ( 198-620 ) 2:ıa2 

Bilama karbonat dö ıut 
alınacak 

D. D. Yolları: 
.Muhammen bedeli 19000 (on dokuz 

bin) lira olan ltN.l.000 ()UZ bio) kilo 
biiama karlıoqad Du ud (21. Ağıntm. 
1942) cuma gunu saat (16) on alııda 
l-faydarpaşa'da Gar hina~ı dahilLn<leki 
komisyon tarafından kapalı zarf usuli>
le satın alınacakıır. 

Bu iıe girmek hti)enlcrin 1425 (bin 
dört yuz )irmi be~) liralık muvakkat te· 
lllioaı, kanunun ta)in eııiği vcsikalarLı 
tekliflerini muhtc~i zarflarını a)nı giın 
'lat (15) on beşe kadar komi:s)on reh· 
liğine nrmelcri llıınıdır. 

Bu işe ait ıarınameler koınlıyoodan 
tıarasız olarak dağııılmaktadır. 

(6201) 2330 

Toplantı 
t>. D. Y. ve D. H. Y. U. ~. lerl 

Yardım Ccmıyetl Reısl ğ nden: 
Devlet Dem n olları ve Devlet 

Ha,·ayolları Umum MüdUrlüklcrı 
Yardım Cem yeti umumi heyeti 27-i· 
942 tarihinde Devlet Demin"<>llan 
Uınum MUdUrlüğU bınuında içtima 
~iştir. lctimada umumi heyet l
laaı.nın ilcte llcl&lnln mevcudiyeti tff· 
bı.t edt.ldLkten eonN ~:rM Mill 

mUdtlrlUCWl'C mıı.:kt>~ mukabtllrıdc v~. 

melcri v~a postll l:lc taahht!Uü olarak 
gondemıelerl llızı:m<tır. Kltaılıa konula · 
cııık l'<'Slm, tckll, harta, i'rarlk ve sal

ronln ıı.sıllannın yalnız bu nllsıhalnrdan 
blı1ndc ve )<'l·lcrlnc konubn\14 olnnı!c 

buluıunıı.ı;ı kA!ldlr. 
6 - M ils:ı.i)ll.ka.ya irtronlcrtn C5Cf' 

milsvcd<lıfll<'!l'hıt teslim <"<lcı1ccn k tnpla
n kabul edildik! takdtrdc bU'Jllan lltın 

cdiiCll t.cllt hnk'kı mukab ndc ve h<'f' 
turıu ln&:ırrur hıı~ınd.ın vuz gcccrek 
Mıuuit \'cldllllttne üc yıllık bir ılevre 
loin teirottJldcrlnl \"C kttabın o ıl<?vre 

kıindcl>il her bıısılı~rnın ı;on tn.'lh!hlcrt -
n:n kf'.ndlltıri tarafından >· pılacaCıru 
göııterir notcrllkten tas<l l!kll btr taah -
hllt senedi veımelıcrl <le Mı:ımdır. 

7 - Kitııplnnla bulunm ı l!\zı.m ge

km pedagoJlk ve teknik \111! nan gös
t<'T'Cn aartruınıc yen k ul cd im iik o
kul co~-a dcrıslcrl mürrc<t tıı.1e 
not<> Q'e tastl!k ettl.ııllr'O<!i< tıııılı:h!lt se

m tonnülU MııarU v~ ı 1!.'1 ru:şri

~a.t müdU üıtünderı ahnnb r. :\leıctuıı

H'nlmn 15 kuru luk h!r J>OSl.a ı•u

b l le göndermeleri lllzımdlr. 

(G295) 2.1..ı9 

Küçük Tasarruf 
Hesapları 

2 İklncheşrin 
keşlılesine ayrılan 

ikramiyeler: 
1 adet 1000 liralık 
l !500 
2 250 

100 
30 
25 
10 

-!-

1nhiıarlar Umum Md. 
1 

runma K. nun 31 59/3 ve 4 ve 63

1 
Milli Korunma M. U. üncıı maddeleri mucibince 5 lira a-

---------------- ğır para ceznslyle mahkılmlyetine ve 
40 kilo pathcaru.n ruü.5aderesln• v• 
hUkilm huldsasının masrafı mahkfl-

TÜRKİYE CUMHURİYEJİ 
Yapı itleri 

İnhisarlar Uıııuııı MudUrlüğünı.lcn 
1 - Proje, keşif ve şa.rlnıımcsi 

mucibinre idaremizin Kabaştak'taki 
ba.şıııudurlilk 1.ıinıısında > ııııtıracagı 
taılillil i,i kupalı :ı:arf u..,uıu ile eksilt
me) e kunınu~tur. 

2 - Kc~if bedeli (8i.48U6) lira 3 
7,5 muvakkat tcıııiııatı (:!:51:17) lirııdır. 

3. - .Eksiltme 14. l\. 9ı:.ı cuwa glı
nu ı;aat 10.:JO da lstnnlıul'da Ka -
lıııtaş'ta levnzım şuhe,iııılckl ıııcrkeı 
alım komb> onunda yaıııl ıcaktır. 

4. - l'rojc, keşif \ e şartname {173) 
kuru~ ıııukahılımlc snzu geçen şuhe
ılen ve ,\ nkarıı, lııulr b:ı,şmlidurlilkle-
riıulcıı alınabilir. • 

6 - Eksiltıııt',I e girmek isti)'t'ıılerin 
( 15.000) lirulık hu k.ıbil lıışaatı mu
\'offaki> dJc > ıııınış olduklarına duir 
'csıkıı ibrnz cıkn·k ihale gtinuııılrıı 
(b) gtııı t:\Vcline k,ular uıııııırı mudur. 
lllk inş rnt şubesinden a) rıca eksllt
ıııt') c İ~lirıık vesikası alııııılurı lazım
dır. 

6 - hksilmc> c gireceklerin mlıhür
Jli lcklif rııcklupl ırını k~nııni \'C ıik
le 3 7,6 gU' erııııe µarası ınnklıuzu 
\cya banka teııılnnt mektubunu ve 
şartnaıııı·sinlıı "F" fıkrasırııl:ı ) uıılı 
ı e,afki ihth·a elceek olan kapalı zarf
lnrını ihıılc gıınıl ek iltnıe santinclcn 
lıir ~aat enclinc kaılar mezkiır koıııi-
~ on haşkuıılığına makbuz mukalıllin
ılc vermeler! 1 izımdır. l'ostncla vukıı
ıı gelecek ı:cclkıııcler k:ılıul ı•lunıunz. 
(8tOa.lJOiS) ~t:H . 
HARİCİYE VEKALETİ 

Mütercim aranıyor 
Hnr.c::ye V eklılcllndcn: 
Hariciye VekClleti tercüme kale -

nıintll' lstlh<lnın eılilmek üzere ()Uz 
kırknr Jırn) Ucrelle almnncıı \'e bul

Mahkfuniyet ilanı 
Ankara )filli Korunmıı Müddelumu

ıııiliı";inclrıı: 

Tcsııit <"dilen fiyattan fazlaya p;a:r: 
yağı saıuınk ı;uretiyle 1'1illl Korunma 
K. na ıııulıalcfetlr.11 sııı;lu .\nkıırıı'ııın 
lllsar ko) tinde bakkal ,.e a~ nı koydc 
oturnn Celil oğlu az2 doğumlu Ali 
Kuzu hakkında Ankarn Milli Korunma 
ıııalıkenıe imle yapılan duruşma hO

ııuııda suçu sabit olduğundan Mili! K. 
K. nun :J:!, ırn.ıı \ e tıa unctl uı ıılck!e
ri mucilılnce 6 lira ağır µara ce:r:asiv. 
le mnhkflmlyctlnc ve 7 ıı;un müddt"t
lc dlıkkılnınııı kapatılmasına ve bu 
ıııuılılet zarfırııla su~·luııun llcart"!tcn 
menine \'e hUküm hu!Asaı;ınııı masrafı 
ııınhk(ııııa ait olıııak ıl:r:ere llllnına ı'.lir 
vcrilı·n !:!. 5. !11:! tarihli kararın kati
le~llıri llfııı olunur. 

(62:!0) 2271 

Mahkfımiyet ilanı 
Askcrt !abrlkalardakl JşlnJ hıı:tıcrs!z 

\e mazeret.siz torkctmek surcttyle ml1ll 
korwımıı kanununa muhalere ten suclu 
Çubuf'un Sı~ırlık ko)ündcn olup Anka
rada Hacıtıayrıım Tavıan sokak 41 No. 
da oturnn 05nınn otııu 341 doQ'umıu 

Abdullah Bıı>·ır hakkında Ankara mil· 
il korunma mnhkemcsbıde yapılan du -
ruşna 60l1Und3 sucu satııt olduğundan 

milli korunma k ınunull'Un 10, M, fü~ 

ve T. C. kanununun 55 inci maddclcrl 
muctbmcc 00 ltnı. 60 kurue ağır ımm 
cc.-znsl)1e mahkOmlyct ne ve hüküm hU
ltıı;a.sının masrıırı mııhkO:ma n t olmak 
üzero nc~rln<xlalr \ C'lilm 17·7-942 ta· 
ıı!hll kara.nn kııtlleşll1!1 lltın olunur . 

(fi213l 2264 

MahkUıniyet ilanı 
Ankara l\tllU Korunma l\lUdilcrumu. 

mllJf;ln<lc'll: 
Be ~~'Cce cırt tcııekcsJ ll ı m 2~ 

garca için lmUhnnln iki miltercım ! ku~ sauırnası t<'Sbtt odl.len bir tcne
ulınac:ıkllr. İmtihan 14 nğu:;tos 942 ke lıcnztnl 17 liraya snı.mak ı;urot.ıyle 
cuma gUnü saat 10 dn Ha11iciye Ve- milli korunma kanununa muhalefetten 
kltlcUnrle yapılacaktır. Tnlııı olanla- suclu Arı.karada Kccl<ll't.~ Amıkuca~ı 
rın hüviyet ciizdnnı, mPl.Un olduğu sokak 64 No. lu evde oturan ve ::; can 
meklcıı dl11lomıısı, iyi durum ktı~ıdı koyü cclt11< rabrlkası snhtobl !\lmmet 
ve sıhhnt şehadetnamelerini ve~n 
ınu~aodnk iirneklcrıni hlr ılılckt;:e oğhı 32.ı doğumlu Fıılk Bulııurhı h.ık -
ile mC".ı:kfır tarihe kadar VckAkt sl- kında Ankaro mUll korunrn..'l mahkmlc
cil ve memurin dn res ne vermele- sln<le yapılan ılu~m.ı sonwwln sucu 
rlnl ve Jmtl):ıan gUn!i Vekt\lettc ha- roblt oıııutıunılnn m ili korunma K. nun 
zır bulunmnlnrı lltın olunur. 31, 59-2 \'t• 59-7 \"C G.~ \C 59·4 üncü 

(6300) 2347 maddclt~ muc- lıtncc JOO 11rıı atıır pa

KAZALAR 

Ev ve depo yaptırılacak 
.Mil.t, Güllük Nahi>ffi Güllük Ki» ii 

Muhtarlığından: 
13791 lira 14 kuruş muhammen bedel· 

le ve kapalı 1arf umliyle )·apılma\ı il.in 
ulunan kil)' akarı Ü•tün<le iki ev ile altın· 
da iki deponun in,uına muan en günde 
talip çıknıadığından eksiltme iJi l 5 gün 
nıückleıle u~atılmışıır. İsteklilerin 8. 8. 
942 cumart~i gtnü •aat 15 te köy oda· 
~ında müteşekkil komisrona miiracaatla· 
rı ilin olunur. 

(!! ı 96-6106) 2WJ 

Mezbaha yaptırılacak 
Hnymana Beleılıyesl nrlen: 
Knsnbıtmızda yaptınlacak 12320 

llra 79 kurus keşi-f bedelll mezbuha 
yirmi giln müddetle ve kaıı:ılı zarf 
>Oll.>le ek.<tllLmeye konulmustur. Ta· 
llp olnııların 924 !ıra üc kurus mu
" akkat tem nat akceslyle ve Anka
ra Nafıa .MildUrlügUnden alacakları 
ehi yet veslkııs!yJe 17 ağustos 942 
pn1.artesl günü saat 15 e kadar bc
led'ye encUmenlne mUrncnalları. 
Kcı; f evrakı fcnnt ve hususi şartna
meler her gUn belediye muhasebe
sinde b!lrıbedel göru le-bilir. 

(5964) 2026 

POLiS 

Yem otu ve yataklık saman 
alınacak 

Fınniret Miidüljlüğünde.n 

ı - Ankara Emnİ}et .Müdürlüğü ~ü
vari hap'BnlilCının ihıiracı ıçın 5~1110 

kilo )Cm otu ile 4rı24H kilo raıaklık sa· 
man sapı avk ck•ilıoıe ile alınacakıır. 

2 - Yem tounun hdıcr kilom için 
tahmin eJilen fİ)'Bt 11.5 kuruş olup ıe · 
minaıı ~<i'> liradır. Yataklık sanıotn sa · 
pının hclıcr kiln'u 6 kuruş olup ilk te· 
minatı 20') liradır. 

3 - l·k\iltıne 20-11·9·Ü pcr$("1lıbe SÜ· 
nii 'aat 15 te F.nıni)et .Müdürlüğünde 

)'apılacnkıır. Sarınamcı.i Emnİ)et .müdür· 
liığündcdir. 

4 - i.ıeklilı:rin gfütt'tilen gün n 
saaııc komis)ona ıtclmeleri. 

(62211) 2333 

ru cczasiyl~ birlokte Uc ay müdootle 
hap :.ne ve Sincan kö.Y{ind~ cc t.."k 
!nbrlkasının bir ay mUddctlc kııpntılm>ı· 
sına \'e bu müddet zarfında sucbunun 
Ucarottcn menine ve 2G tc.m-ke k'!nde 
bulunan benzinlerin müsaderesine ve 
hUkltm hül.fısasının masrarı maM<Oma 
alt olmak üze-re ll~nına dııll' vcrl:lm 
3.7.942 tar.lhll karann kııt11cşt.ıtl llAn 
olunur. !1'216) 2267 

Mahkfuniyet ilanı 
Ankara :\llll1 Korunma l\1Uddehımu

mlllğl:ndcn: 

'l'csblt edilen ll.>"Bıttan fazlaya elanek 
satı&a arzctmek &UI'Ctt):k' mlnt korun· 
ma kıınun11t1a muhalctcttcn 6UClu An -
karoda bclcdh"C teml.zllk i&lcrlnde 370 

No. <.la ka.Yıll.ı amele \"C bclcdt);e hanın. 
ıla )atnr knlkn.r Taskoı>rUn!laı Kir-ecel 
kôytlndcıı lbrahlm oıtıu 316 doğumlu 

Satımus Ko.bn h !<kında Ankara milli 

korunma mahkoıncst111le yapılan d\ll'Ue
ma aonunda ıruçu ııab t oldUtundan 
.mllll K. Kanununun 81, ~9·1' ve 63 
maı1<.lt•krt m udbmce her \le llU('ll l('hı 
beter liradan on bet Jıtra 8'-ır para ec
zas!Yle mahkQmlyetme ve elde edUcn 

bir ekmelUn ııat.tınlamk bcdcltrun mu
sndet'C'lbıe ve hilküm hU!.'lsasmın mns
ratı mahkOmo. alt olmak üzere tlı\nı"Ul 

dair vCl'lıcn 20-7·942 tanhl1 kararın ka-
Ulcstlrrl nrı.n olunur. (6219) 2270 

Mahkfuniyet ilanı 
Ankaro Mllil Korunma MllddclUnıu -

mlliltlnd<ın: 

Fnzla (b-atlıı ckmEk satmak nıret.l:ıte 
mtm konmına kanununa muhalefettl'!l 
suclu Kııyscnnin t:~ım koyU!ldcrı clup 
Ankarn'da .Mamak'ta Fen Tatbtkııt 
okuLunıla hizmet eri lhrah::n oı::ıu 334 
dol'ıumhı ömcr Çctln hnkkında ... nkam 
milli korunma mah~esbıde yapılan 

ılurusm11d.1 suı:•ı s ... blt olduğundan mil· 
ıı korunma knnununuıı 31, 5:1·3 ve 63 
takd ren 10 Uru nC:'I' para ceznsf)le 
mahkümtyellne ve tıUkUm hüliısn~ının 
mnsrntı mahkOmn oıt ubnak üzere llA
nma. ı.la!r veri en l3 ~ "'4'2 tarihli ko.ra
nn katllt:"ltllU ll~'l olunur. 

(t;;"r-'.!I 2273 

Mahkfımiyet ilanı 
Ankara .Mılli Korunmn Müddei

umunılllğiııdt>ıı: 
Askeri Fabrikalardaki ~ini ha

bersiz ve mazeretsiz terketmek ::ou
rcl lvle Mılli Korunma K. na muha
lefetten sucıu Ankaru'da Allumlağ 
mahalles nde 468 N'o. lu evde oturan 
Ali oğlu 340 doguınlu Ahmet Koran
lı hakkında Anknrıı :'-lilli Korunma 
mahkemcsındc ;>ııııılan duruşma so
nun<ln suçu sabit olduğundan 4180 
s Milli Korunma K. mın 10, 54 ve 
63 \'c T.C. K. nuıı 56 ıncı maddeleri 
mucibince 83 lira 30 kuruş ağır pa
ra re1.asiyle mahkumiyetine ve hU
küm hulfısasının masrafı mahkılma 
alt olmak Qzcre ilfuıına dair verilen 
21-5-!!42 tarihli kararın katileştiği 
ll~n olunur. (6215) 2266 

Mahkfuniyeıt ilanı 
Ankara Mılli Korunma Milddel· 

umumlllı;inden: 
Faıla fiyatla patiska satmak su

retiyle l\lllll Korunma kanununa 
muhalefetten suclu Ankara'da 1tfni
ye meydanında ~eyyar çorapçı ve 
Başkır mahııllesl Bcroerler sokak 
29 No. ıu evtlc oturan Mehmet oğlu 
325 doğumlu K~mll Demirer hak
kında Ankara :'>lılli Korunma mah
kemesinde yapılan duruşmada suçu 
snbll olduğundan 4180 sıı~ılı Milli 
Korunma K. nun 31. 59/3 ve 4 ve 
63 üncil mnddelcrl mucibince 5 lira 
ağır :rınra rczas!ylc mahkumiyetine 
\"e yakalanan 9 metre patiska ile 
müşteri Rızn'dan fıız.la olarak alınan 
59 kuruşun nıilsndercsine ve hükiim 
hulasasının masrafı mahkfuna alt 
olmak üzere 111\nına dair verllen 
16-7-942 T. 11 kararın katJleştlğl llM 
olunur. (6218) 2269 

Mahkumiyet ilanı 
Ankara M lll Korunma MUdde -

umum llf:ınden: 
Tesb!t edilen fiyattan !a.ıla)'R pat

lıcan satmak suretiyle Mllli Korun
ma K. na muhalefetten suçlu Ala
ca.nın Cam 11 köyünden Vell oğlu 
308 doğumlu HUsey!n Yıldının hak
kında Ankara Mlllt Korunma mah-
3<emeslnde ya.pılan dur\lfln& aonun
cla: sueu aabit olduiwıdan Mil& Xo .. 

ma alt olmak üzere llfuıına do.lr ve
rllen 18-7-942 tarihi! kararın katl-
lcştll;i ıırın olunur. (6221) 2272 

Mahkfuniyet ilanı 
Ankarıı Milli Korunma l\lüddciunıu

nılliğlnden: 
1''azlıı fiyatla ekmek sııtııııık sure•!y. 

le )lilll Korunma kanununa muhale
fetten 6UClu 'J osya'nın Sekiler ko~ ıın
ıkıı olup 11~ ııı ) crrle oturıın \"e Aııks
ra'da misafirden ikamet cdt·n Al! oç:. 
Ju a ıa tloj::umlu 1)510 ııı 1 lıı~ !az hııkkın
d ı ı\ııkar ,\I illi K. m ılıkcıııe,iııde ~ a
pılan ılurıışıııa sonunda suçu sabit •Jl
ıluırnndan l\lılll Korunmıı K. nıın 31, 
6!1-a \'t• ~ ve ı;:ı lııı< ıı ııı ~dılt-lı·ri mu
cibine .. 6 lira aınr pıra ce<tasb le ın ıh
kümi~ etine 'e suç ınc\Zuu <ıl,ın bir 
ı·kıneıı;ın ınusıtderesinı· n· hııkıım hıı
IA asının ııın rııfı ıııalıkiima nit uln ak 
uzere ıllinına dair \erilen 16. 7. 94:? 
ınrıhli kar.:ırın kııtlleştlgi il ııı ohu.ur. 

(6~14) 2265 

Mahkfuniyet ilanı 
Ankara )lilll Korunma )luddeluınu

mUiğınden: 

9. ıı. ıı 12 tarihine ait k ırne ile 10.1 
6. 94:? gunu t•kmck \t•rmek suret1>le 
Milli Korıınııı ı K. oıı ııııılıaJefetlen 
suçlu ,\ııknra'ılıı Altıııtlng ıııahullesiıı
ıle i5~ '\o.hı rlukkllnıla lııkkal \C .\. 

tı(hcy mahalle inde ti.J9 Xo.lu cule 
ıılııran ~t·,~rhlr"iıı Erikli nıah ıı~,in
clt•n l'elıml o(;'lu :120 doğumlu ı ı,111:\11 
Yurtsc' er hakkında ,\nkllr.ı Milll Kı•
ruııııııı ııınhkrıııcsiııde ) aınl.ın ıluru -
ııı ula uçu nhit oldııl(ııııtlıın i\I ili K. 
K. nun 21, 5/i-:! 'e 63 tınclı ııı:ıdılek
rı mııcilıince 25 lıra agır ııar ı c~za-
51\ le ııL ılıklııııi) etine 'e hükum lıulıi
s ;sıııııı masrafı ıııalıkiııııa aiı olı.ıak 
uıcrc il ının·ı dair \erilen lG. 7. tıl:? 
lıırihlı kararın kntileşti~i 116n nluıı<'r. 

(G~li) 226 

Cumhuriyet Halk Partisi 

Yapı işleri 
C. H. P. Ankara İdare HcyeU 

Ruısllf:tnden: 
1 - Kulnha'dn yapılacak 7 adet 

lkl odalı köy evi ınşııntının gotUrU o
larıık ihalesi 10. S. 942 tarih ne rast
lıyıuı ımzarıesl gunU saat 17 de Ye
nışehir'de C.H.P. Anknra İdııre He
yeti blnasındn yııpılm:ık li:r.erc kapa
lı 1.nrf usulble eks ltmc:>c konul
muştur. 

2 - Kestf bcdcll <23093) lira <28> 
kuruş ve mu,nkkat temlnau ll732ı 
liradır. 

3 - lsteklllerln tcklif mektupla
rını mu\'akknt teminat mektup \'eya 
makbu1Jariyle Ticaret odası \es ka
l arını ve bu ıs Jcln Nat:ıa mildürlU
l:Unden alaeakları fenni ehliyet ve
sıkalarını hamllen yukarıda adı ge
çen gUndc snat 16 ya kadar komis
l·on relslll':ine \'ermeleri. 

Buna nlt keşif ve şartnnmeyl her 
gUn C.H.P. Ankarıı İdare HeyeU bas
knnlığındll ı.:öreb!lcceklerl. 

(58631 1912 

ANKARA BELEDİYESİ 

Su kesilecek 
Belediye Helsliğınden : 
Su ı;arfi~ atının arlm!lSlna blnat!n 

tle)l<'lartla ı.u blriktlrilcbilnıek ıııere 
muvakkat bir zaman lçn 8. 8. 9-'2 t -
rlhinden ltihııren geceleri saat (~3) 
ten sa hah (6) c kadar şehir ı.uyu ke-
ı;llccektlr. (2221) 

Font horu alınacak 
A~ Bclcdb"CSındcn: 

ı - Su !şl<ırıl 1ht~acında kulb.nıl· 

mak üzere ahruıcll:K 50 ton !ont. bol'l.I on 
ııcş ııun müddeUc ve kapalı zarf usu • 
ınıe ekslltmeye lk.onuknUŞtur. 

2 - Mu:hammen bc...:lell 17250 lıtradır. 
3 - Tcmı.nntı 1294 llrndır. 
4 - nu.nun 21-8·942 cum.ı gün'll ııa

nt ll de tııllbl:ne eıaıcsı mukn!TeI' bu
lunduıtund<ın aa.rbmmcs!.ni gömıck ~l· 
ycrılerin her gun <!ll.cUmcn kalcmme mU
rocmıt an \'e lstcklllcrıl:n de Uıa e ırünü 

olan 21-8-942 cuma ırU:nü saat ona lra· 
oor 2400 numaralı kanun.un 32 hıcl 
maddc51 ıınro.!uı.U \-ech c tanzim edecek
leri tekli! mcktıupbnnı bc!OO ye ıJ e
ıılndcrı mUteadk'kil cnc(lmcn.e vcnn~ rl. 

(6150) 2 -'9 

BU GÜN ve BU GECE 

ULUS SİNEMASINDA 
-( İki Film Birden )-

1 - Züppe k11lar 
Bag Holde 

Barbara Stanwyek 
Henry Fonda 

il - Ateı düvellosu 
George O'Brien 

SUARE : 20.30 da 

ZÜPPE KIZLAR 
--- ve ---

ATEŞ DOVELLOSU 
Telefon : 6294 

MALiYE VEKALETİ 

Talebe alınacak 

ZİRAAT BANKASI 
KURULUŞ TARIHl: 1888 

Sermayesi 100.000 .000 Türk lirası 
ŞUBE ve AJAN adedi : 265 

Zirai ve Ticari her nevi Banka muameleleri 

Para biriktirenlere 28.( ::o lira ikramiye 
Ziraat Bankasında kumbaralı ve lhbarslZ tasarrJt bcsaplllrtnda 
eı. az 150 lirası bulunıtnlara senede dört defa çekilecek kura ile 

aşağıdaki plana göre ikramiye dağıtılacaktır : 

4 
4 
4 

Adet 1000 Liralık 4000 Lira 
Adet 500 Liralık 2000 Lira 
Adet 250 Liralık 1000 Lira 

40 
100 
120 
160 

Adet 100 Liralık 4000 Lira 
Adet 50 Liralık 5000 Lira 
Adet 40 Liralık 4800 Lira 
Adet 20 Liralık 3200 Lira 

Kuralar senede 4 defa, ıı Mart, 11 Haziran. 11 EylW ve 
11 Birlncikanun tarihinde ı;ekilecektir. 

DİKKAT : Hesaplarındaki paralaı bir sene içinde 50 lirad&A 
agağı dUşmıycnlere ikramiye çıktığı takdirde %20 

fazlasiyle verilecektir. 

Toprak Mahsulleri Ofisi Dahiliye mütehassısı 
Memur alınacak operatör Ye e<Za<I ahna<ak 

Toprak . lnhsullerl O!.ı:s.I Umum 
.l\hidurlli{:unden: 

Te,klltı.tımızın her yerinde lsUh
dam edllmek üzere askerlıkle alaka
sı olmıynn ve en az orta veya buna 
muad ı tahslll bulunanlar arasında 
müsabaka lle muhasıp alınacaktır. 

Müsabaka imtihanında muvafink 
olanlar 3659 sayılı kanuna göre ııla
blleceklerl ücretlerle münhallere ta
yin ed leccklerdır. 

Mils.."lbaka imtihanı 18-8-942 pa -
zartesl ı::ilnu Anknra'da Umum MU
durlük b nasında yapılacaktır. 

lstckltlcrın 16-8-942 cumnrtes' ı::U- i 
nü ögleden sonra saat 13 e kndar 
aşağıda yazılı vesikalarını, personel 
Jşlerl mUdilrlilğilne ve~ olacak
lardır. 

Anadolu'dakl fabrlknlarımızda is-
tihdam edilmek Uzere : 

1) Dahiliye mütehassısı 
2) Operatör 
3) İki eczacı (diplomalı) alma -

cakur. 
Arzu cclenlerirı veslkalariyle bir -

ilkte Sıimerbank İplik ve Dokuma 
Fabrikaları MUeı;seses! MUdürlUğU 
Zat İşleri Servisine mtlracaatları. 

Ankara ismet İnönü caddesi No. 
15 15.~0 

Daktilo kursu 
97 !rıcl devresi kaJ'JUanna bftf· 

ladı. Bir ayda diploma verll!tr. 
TahsU ıırıı.nımaz. :r.l('fl'IUrlar Koo-lsten len vesikalar: ı - Nüfus j 

tczkt:'rcsl, 2 - Askc'\-llk vesikası, 
3 - Tahsil ve kası, 4 - Doğruluk 1 perat!n kan1&ı No. 8 telıe!orı 3714 
kltğıdı, 5 - Bonsen·ls. 6 - Fotoğ- 1:522 
raf. (6245> 2283 

Çeşitli yiyecek ve yakacak al.nacak 
Kastamonu Gölköy EnstiUlsU l\ICidürltı~Unden: 

Miktarı Fıyatı 

Cinsi Kllo LI. Kr. S. 
llk teminatı 

LL Kr. 
2652 75 
2091 37 
420 

çup 
No. 

Tip ekmek adet: 
Sade Ctereyal:J 
Zeytinyağı 
Sığır eti 
Tosya plrlncl 
Kuru gokçe ataç odunu 
'J'oz şeker 
Pnlales 
Ko:>un cU 
Çankırı bulguru 
Nohut <naturel> 
Kuru fasulye (çalı) 
Mercimek (yeşJIJ 
Beyaz sabun 
Soda 
Kuru Uzum No. 11 
Kuru ıncır 
Ozlım P"kmeıl 
Tahan hel\ası 
Bey:ız peynir 
Zcytın tanesi 
lnce tuz 
Kuru soğan 
Taze > lımurta adet: 
OzUm sirkesi 
Gaz yağı litre: 
Salça 

270 000 13 10 
11.000 2 53 50 

4.000 1 40 
32.000 41 
20.000 48 50 

400.000 1 50 
5.000 1 02 

40.000 15 
. 5.000 61 

15.000 22 
5.000 15 

15.000 26 
7.000 19 50 
5.000 96 
2.000 32 50 
2.500 1 00 
5.000 76 25 
2.000 70 
2.500 1 20 
2.000 l 40 
1.000 92 50 
5.000 16 50 

12.000 15 
140000 .'3 75 

1.500 40 
1.000 31 50 
1.500 72 50 

984 
727 50 
450 
382 50 
450 
228 75 
247 50 

56 25 
292 50 
102 37 
360 
48 75 

187 50 
2S5 94 
105 
225 
210 

69 37 
61 87 

135 
354 37 

45 
23 62 
81 56 

1 

1 

l - Kastabonu Gölni:öy EnstttUstı \'e d1tmen kursunun 1942 mali yıJı 1htı -
yacı olım yukanda cins ve m.ıctarlariYle !!yat \"e muvakkat temlnatlan yazılı 
bırtnet ımıPtakl erzak kapalı zarı ve ikinci ırruptakl erzak & a.clk ekllltme 11e 
ııııtın nlına<'nktır. 

2 - D rıncı grup erzakın ihale;! ıı-ıt-942 salı ırUnO Nat 10 d:ı, likind rruıı 

crzakın lh 1<'1'11 de aynı günde ıaaı 11 de K11stamonu mnarlt müdlirlüa1lnde top
! nacak ko s>on önünde :vııvıı c ktır. 

3 ı rl KTUPtıı topl " n aek z kalt"m erznka all tekli! mektuPlan 24!)(1 
Mal!ı>'c Vektılctlndcn: ı;ayılı kıınlinun 32 lncl mn Jd ine ıru c tı.ı ırlnnarak lhafc saat ndcn bir aaat ~ 
Malcye meslek nıcktool lkınci şu- ve! komls> na verim ol c Klır 

besıne nlınacak talcberun ı.ec ımesl 1 4 - F )at arı s ı h }el ı mnkamlu tarafından tesblt oo.ımıı olan )'b'eCf"l< 

ı.çlıı yazılı ve sözlU müsabaka ucıl· ve yakac.ık m'lckldc•r ndcn muhıımmc.-n t yatına kap bcd 11 ve nakliye ücret 
mıştır. Kazananlar ıkl sene tahsil lllve ed lmeml.$ bulun nların kap! rı ve nakl.lyes enstltOcc temln edilecek \e 
gördCıkten sonra derhal memur yete bu ces t crzakın tıllumwn 'crır 'eriyle damı.:a resmi, mukıı\eleMme, teminat 
tayin olunur. 'l'alelıe mcktevte yatı- nıakbuzu, teslim ve mun>t-ne masranıın gene cruıtıtUce ödenccektlr. 
nlır, nyrıca laşe bedeli verilir. Mu- 5 _ Şnrtnnmelcı1 her gUn Kııst.ıımonu maıırır müdUrlU!tUndıe \C Gölköy etıı· 
sa bakaya girmek lı;in 17-25 ~asında tıtUstı mü<1UrlUA11nde görO!oblllT. 24!Ml sıtYıb kanunun 2 ınct 'e 8 üncU mad\J~ -
ohmak, lise veya orta tahs ı bitir- lcrtn<lckl evsafı haiz 151.Ckl f(.'l'ln bel ı gün ve !k'lalle kom syonda luızır bulunma· 
mlş bulunmnk, askerliık: c:ı{:ında o-
lanlar iein nskerlif;lnl yapmış ve:ra lan 11.'ın oh.mur. (5765> l!l 1 
sair sebeplerle atıl.kasını kesmiş ol-
mak &arttır. (Tcc llilcr alınmnz.) 
Yazılı müsabaka imt hanlan lstan
but, Ankara, Adana, lzm r, Erzurum, 
sıvas. Balıkesır, Malatya \'C Gire
sun deflerdarlliclarında 15 ağustos 
1942 tar:.h nde yapılarakt r. D ğer 
\ Hl.\ tlerclln tallp o anlar da bura
larda mUsabakaya g reb ı rler. SözlU 
musabakalar Ankara'da Malıye Ve·ı 
kAleUnde mUteşekkll 1mtlha11 komls
Yonu tarafından 15 eylül 1942 tari
hinde yapılacaktır. Fazla tafsllAt 
4çin defterdarlıklara müracaa.t edil· 
~ ,(5191.j 1348 

Ankara tasarruf evleri kooperatifi 
-Ortakl.ıı.nmız ıc:n yaı;tınlmnJ..-ta olan e\•lerln (temel a•maı törerıl 

6·S·lf'l.I'.! penC'!TI~ ırUnU saat 9 45·1().30 da tnıa:ıt y :nde k t :ınıtcaktır. 
o gUn uıııs tan CBnhce evıerı duraQ' ndan tam 915 tc h ceket ede· 

cck otan bur.ıs! otobust rtrnız, Kızılay durnf:ında 9 30 a kad r bekl!)'e
rek oradan 111.!hak buyuracak ze\'aU da alacak ve tOn!!l •on=da Kı.zıl

AY yolu Ue Ulııs'a donecektlr. 
saym orta.k1amnıı:ın ve arzu bU)'Uracadt zevatın ~lmlz! eerıııtJım· 

dlnnelertni rica eder.iz. (UIQ6) 
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A nkara Levazım Amirliğine kom syon baskanlılbnn vermeleri 
1 

evveline kııdar teklif mektuplannı 

ı ·ı A 1 IAzımdır. <2220> (6199> 
Saman alınacak 1 Ç • tı· . k alınacak 

Kars ~s. Al. Ko. dan: eşı 1 yıyece 
ge en 1 an ar !hale şekil yapılacak iş: Kapalı 1 - Bır kilosuna tahmin edilen fi- ı Tokat Sa. Al. Ko. <lan: 

zart Erat pa\')Onu kesif bedeli: 
Kavurma alrnacak 46488,52, İlk tem natı: 348S,64, İhn-

Ardah.-ın Sa. Al. Ko. cmn: !e gUnü: 18-8-942 saat 15 te. 

yatı 3 kuruş 61S s.ıntimden 8250 ton ı _ ~l!ıda yazılı aLtı knlem YbC<'dk m:ı.ddcler:tne istekli crlana(tıitınd:ın 
doküı_ıı h ıllnde saman k palı zarf. u- okslltmcsl lS..S-942 cumartcsı ırünll saat 10 da yapılacaktır. $artnama;1 Ko. 00 
sulu ılc ck&ıltıııeye konulmu§tur. Ev- örfil;ır. lstcklllcrtıı mcz:kür ....... ve 113at 9 a kadar tckllr mcktuplanm kanun\ 

1 _ ıo ton koyun , ) sı r c-tln- Kap3lı zarf Tavla keşif bedeli: saf korun evsnfıtlır. G ..... . 
İlk teıııın:ıtı 29G9 liradır. Tc _ vcslkala.."'IYle blrllktc Ko. na vcmıclcrt. (5797) 1930 d<'n ım:ıl u 1 k k 

24
,..,.. 36021,02, İlk teminatı: 2701,5.S, ihale 

e rı cc a~ urma ""' gunU: 18-8-!).12, saat 16 da. 
sa),lı l<amınun 31 cı ma l I -s ne tev- • Acık C'ks itme hnmnm kc.şlf bedo
f kan kapalı znrr u. ulu ile !11unaka- ıı: ";"986,56, llk teminatı: 599,00, ihale 
Sll)a konmuştur. Koyun cU kııvur- günü: 18-8-942 saat 1630 da 
m::ısının tnhm n hc:l U 18500 lira ilk ' · 

karrur eden fiyat uzcrlndı'n kııtl temi- Cinsi Miktarı Muh. Bed. :ııuv. Tem. Günli Nevi 
nat alınac ktır. Ş!lrtnaıucsi Ko. da gö Kuru fasulye 50.000 11.000 825.00 15. 8. 942 Kapatı 
rulOr. Eksiltmesi 11. ağustos u.ı2 ıı:ı- Mercimek 15.000 3.300 247.50 15. 8. 942 Açık 
zartesl guniı saat 16.30 dn Jtomisyo • Nohut 30.000 9.000 675.00 15. 8. 912 Kapalı 

teminatı 1388 1 r:ı.dır. Sığır etı ka -
vurması tnhm n 1: dl'll 12500 lira. 
İlk tem natı 938 !ıra lır. E\saf ve 
şartn ımr ı Ko dn ôrü!Ur. KC'mlk
s z ko~un f'ti <C O. sığır da cr0 25 
d P, ~af bulunacaktır. MUnııkas:ısı 
6 n.ı;u tos 1942 pc embe günu saat 
16 dıı kom syonumuzda :ı.·apılacak
tır. t~tc-klılC'r n beli gUn ve saatten 
I> r ııa:ıt <'VVC'f tekllt mektup!arlyle 
tem rınt akc 1 rln1 ve kanunun 32 el 

Beyaz peynir alınacak 
Gelibolu Sa. Al. Ko. <t:ın: 

l - 40 ton bcya:ı: Edlnıc PQll111rl ka

palı 7.nrtb. eksiltmeye konulmUŞtur. 

l\luha.mmen bedel! 48.000 lira mu\"11 . .ldc.at 
lemin.atı 3600 llraclır. E~sn.t ı:c ıartn:ı

mcııl Gel!l>olu mcıtcz Sa Al. Ko. d.-ı 

ı:örlll!lr lhnlcsl 20-8-942 Pl'l'1Cll1bc l:U· 
na ıı:ınt 17 <le Gelibolu merkez Sa. Al. 

numıızıın bulunduğu uııılıııllle ) npıl:ı- P'.1t;ntes 39.000 9.000 675.00 15. 8. 942 Kaıınlı 
caktır. lsteklikrln ıııezkür guıı ve sa- Pmnc lo.000 8.250 618.75 15. 8. 9·12 Kapalı 
atıen bir saat C\' Vl'i hazırlıyae ıkları Kuru üzüm 15.000 12.000 900.00 15. 8. !J,12 Kapalı 
teklif ıııektııpl:ıriyle teııılmıt ıkı;:el ~ rl- M 1 k K 
Dl Ko. na vermrlcrl. (til05) 2168 eşe odunu a ınaca oyun ve sı ğır et i 

Et alınacak 
Edremit Sa. Al. Ko.d:ı.n ı 

1 - A§ağıda cins ve m!ktnrlan 
yu.ılı ı;ığır veya koyun etı alıııac3k
tır. Evs.ıf ve oerait her gun Ko.clıı 
görUlür. İhalesi 17 nğusıos 1942 p:ı -
zartesı gUnU saat 15.30 da Edremit 
Sa. Al. Ko.da yaprlncaknr. Taliple· 
riıı mt"zkQr günde Ko.na mUracaat-

Antep Sa. Al. Ko. dan: alınacak 
1 - Garnizon birliklerin ihtiyacı 

için &artnnmesl muclb!nce 400 ton 
mese odunu satın ıılınacaktır. 

2 - İhalesi 6-8-942 perşembe sll
nll saat 14,30 da As. posta 3202 Sn. 
Al. Ko. nunda yapılncnkllr. lstckli
IC'rln aynı giln ve snatte temlnaUa
rlyle birlikte komlsyondcı bulunma-

TOI>ane As. l'o. 4-."00 Sa. Al. Ko. dan: 
Kapalı zartla ckslltmeslne tal1ı> tııt

mad!C:ından 10C1 ton koyun ve &Qlr eti 
pa:ı:arlı1cta c:ıun ııı.ı=cakUr. lh.ıılcs1 

12-8..94 2 çaJ'i:l.mba ırünü saat 15 t.c IB
lallbuldıı Fındıklı"da As. Posta 4200 Sa. 

~ muc b nce lbroza mecbur 
n f'vMkı mllsbltelerln Ko. na 

,, .. , <5i45> 1790 

Et alınacak 
Erzincan Sa. Al. Ko. dan: 
ı - Beher kilosuna 9;J kuruş fıyat 

t mın edilen koyun 'li eyn beher ki
lo unn 70 kuru5 tahmin edilen 12000 
on iki hın kılo sığır etinin kapıılı 
zarfia eksiltme 6. 8. 942 peQiernbc 
günü sant 11 de Erz!ncan Sa. Al. Ko. 
da yapılacaktır. Koyun etinin mu
hammen bcd il 111.400 lira olup ilk 
temınatı 8355 sığır eUnln bedeli 
84.000 lira olup ilk teminau 6300 11-
radır. Sartnıımesl Ko. da gôrülür. 
lstekl !erin belll giln ve s:ıatte ıo a 
kadar teklif mektuplnnru Ko. na 
\Crmclcrl. 

(5615) 1684 

Fasulye ve patates alınacak 
Sokc Sa. AL Ko. <1ruı: 

Ko. da yapılacaktır. lstclcl lcrln zarf -

lanru mczkCır ı:On \'e saat 16 ya kadar 
Ko. = t<'llllm ctmeıerı. 

(6103) 21G6 

Kavun, k arpuz alınacak 
Gelibolu S:ı. Al. Ko. d:ıo: 
1 - 100 ıon karpuz 100 ron kavun 

250 ron taze üzüm kapalı zarfla eksilt • 
mC)'e konulmuştur. Karpuzun muhammen 
hcdcli 10.000 lira, üzümün muhammen 
bedeli 62500 lira. Kavunun muhıımmcn 
bedeli 10,000 lira olup hepsinin muvnk· 
kar teminatı S3SO liradır. icabında a)rı 
ayrı d;ı ihale edilebilir. ihalesi 6·8-942 
perşembe günü sur 16 da merkez Sa. Al. 
Ko. da )ııpılacnkrır. t teklilerin mektup
larını saat 1 S.30 a kadar Ko. na verme-
leri. (5669) 1740 

Koyun eti alınacak 
Kars Sa. Al. Ko. dan: 

lan. (b928) 2057 
SICIR ETİ KOYUN ETİ 

Azami Asgari Azami Asgan 
Ton Ton Ton Ton 
~40 358 441 358 
206 166 206 166 
206 166 206 166 
852 690 853 6SS 

Et alınacak 
MUA'la Sa. Al. Ko. d:ın: 

1 - Kll.pıılı zarf W!Ull.Yl.c <'.ksUlm~'YC 

konulmaş olduf:u halde talip :ı:uhur et
mcdlf'lndcn 67000 ktlo sı:ır eti G7300 kt• 
ıo koyun cu ve 67500 ktıo erkct eti vc
nlden ekslltm«ye konmuıtur. Şartna

mesi Ko. da ı:drülür. Sııtır ctıntn .ah -

mln fiyatı 65 kunu muhnmmcn ı>e<lcll 

43875 ııra<ıır Muvakkat teminatı 3290 

ları. (6197> 2219 

Çadır düğmesi alınacak 
İstanbul Lv. A. Sa. Al. Ko. dan: 
Behcrtrıe 00 santim tl.)ıı.t t:ıtunln " -

dl.len bas ~on rulet Oksitle ErlM ba -
kır ı:adır dU~ müteahhit nanıı hesa
bına nlınııca.ktır. Pazarlıkla ckıılllmC9l 

r.-8-942 oo.zartcst snınu s:ıat 2e.ao flu 
Toııancdc l&t. Lv. Aın1rlltl Sn Al. Ko. 
nund:ı ynpıracnktır. Ilk trmtn~tı 3373 
llmdır. Nilmune ve $artnamcsl k.>mls • 
)"ondn ı:orUlUr. Tallı>lcrln bcltl vnk!tte 
komlsyonn ı:clmclcrl. 

(624!>) 

Al. Ko. nun.dll y;ı.pıl:ıc:ıktır. Koyun et.!· 
nln bc!ıl!T kilosu 150 ı;ığır etinin bctı~ 
1-.."tlosu 100 kuruş tb'at tahmm cd:llm!s· 
Ur. Koyun cUn!n tcm!n..'ltı 17:IOO 
ve ı;:ı~r etlntn tcrntrut.ı 12500 11.rııdı:-. 

Şıırtnnmcsı her ı:lln komisyonda görü -
Ulr. Tal:plerln tcm!natlartylc bld'Jctc 
koın!syona mli.m~al.fan. 

(62~8) 

Saman alınacak 
Kom.u As. Sa. Al. Ko. dan: 

2316 

l - lhttyaç icln 500 l)('Ş Yllz ton ıı:ı· 
rru:ın ;paz;ı.rlık ırureUırle ımt.m abnnc:ık-

1.lr. 

2 - Evsaf ve &arU:ı.rı ilromis)'Onumu"'
ı:ıa mC'\"l'Uttur. Patates alınacak 

Kütahya As. Sa. AL Ko. d:ın: 3 - Pa:ı:ıırlıf'ı 7-8-042 cuma ~unu 
'l - !hale bilnU talip cı:kmnrutınron =ıı~~~:~~:: beldi.Ye kn.J"fıs:ndn-

7'2000 yet.mü; lk1 bln kllo patates 2490 bulndul':u b!n:ıd ı 
l - 100 er ton kunı fasulye ve pa - 1 - Bir kilosuna tahmin edilen fiyat llra<lır. KoY\ln etinin tahmin edil n tl- )'11.pıbcaktır. 

_,....... .s:ı,yılı kanunun 40 ı.ncı maddesine tcv • 4 _ 100 tonıbn n~a~ o'---::ı.1< ÜZ"-
t.atcs ~n ~Tl acık ..,..,,...ımcyc konul· 75 kunıştıın 24 ton kO)'Un eti kapalı yatı 100 kuruş olup muhımımen l>edcıı rılaı.n ;ııcrudcn k;ıp:ılı :ı::ı.rt UiSUli.Ylc dcsllt- ..,.. •.uuuu 

muştur. zarf usullylc ckslltmeyc konulmuıtur 67500 Ura ve muvakkat temtn:ıtı &16.'I re llJoTI ııyn tal plcrc de lıhatc cd ).ecck-mcyc konulmuştu~. 
2 - Eks'.ltme G·S-9-12 ııcr&embe ırll· Uk tmılnab 1350 Urndır. Şartnamesi liradır. Erkct eUnln 78 kuru• fiyat tnh· 2 _ Muluımmm bedeli 2SSOO lira Ur. 

n U sa:ıt lG dır. Beher kUosunun muha.m· Ko. da ı:örülilr. Evsaf korun cvsatıdır. mln edllmlıtlr. l\tuh:unmm bcde?ll 52n:5ıl muvıı.klrot teminatı 2100 Ura.dır. 5 - Bni,Ya tcl:I clheU r..skcrl:Ycdm bl· 
m<'n bedeli kuru fasulyenin p:ıtatcsln Tt"ka.rrür eden ttyat üzerinden kati tc. lira muvıı.kkat temln:\t.ı 3950 llnıdır 

3 
_ EksUtmcsl 22_8-042 cu=rtcs.I 1~ bedel v~ olan .samanm b(!her 

:ıs kuruatur. Muvnkkııt tcmlruıUıın tu - mlnat alınacaktır. Eks ltmt'S1 19·8-942 Bu etlerin ihalesi 10-8-942 ıı zartcsl günü saat 11 de KUta.hyn As. Sn. At. kilosuna vergi \e 111T1um mruınıtl.-ın m1l· 
tarlnnnın )'tlzdc 7,5 dur. ca-n~bıı -''nil saat 13 te Kars Sa. Al. g!lnll saat 115 te yapılacaktır. tstcklllc· leııl'ıhldc alt ohn:ı'k ÜZt".rc altı kunıs f!· 

• """" "'"' Ko. ııundıı y-.ıpılııc:ı.ktır. 
2 - Taliplerin ııuıe ırünU saat 14 Ko. da '"llPılaca.ktır. !Jllek!Ucrln mczkQr r1n kanuni ves!kalarlylc tckllt m<.>ktur>- )'at tahmtıı e<1 lmlştlr. ' 4 - Şıırbıamcsl H4 ikunış mu1mbl!1n-

ten 16 )"il kadar Sokc Sıı... AL Ko. na .. Un ve saatten blr ııa.ıı.t evvel tckllt Iarını thal.c ı:ünil s:ıat 14 ıı kadar Ko. 6 - fı;t<!klUcrdcn ~ )'4lz tooo tnll.P .. de An'kam, lstanbul Lv. fı.mlrllk'lcrtndc 
5748> 1702 mekt.uplari)'lc t<snln:ı.t ıııtcclcrlnl Ko. na. n:ı vermeleri. (56TI) 1742 ve Balıkesir, EsklşchlT, Afyon ve Kil. ol.:ı.."lla.r 22.lO Um ve 100 torın talip o-

l...... (6137) ..... 77 lanlnr 450 Um ilk tcmtnnllarını yntınıı 
m Ura.cı:uı.tlan. 

Koyun eti alınacak 
Gelibolu Sa. Al. Ko. dan: 
ı - 4S ton koyun cı.i pazarlıkla satın 

•lınaoıkur. Muhammen bedeli 45.000 Ji. 
p. olup kati teminatı 8100 liradır. istek
lilerin evsaf ve şartnamesini Gclrbolu 
merkez Sa. Al. Ko. da glird ilirlcr. iha
lesi 6. 8. 942 pcrıembe ı;unu saat 16 da 
merk12 Sa. Al. Ko. da )'llpılacaktır. 

(.S90S) 2231 

Zeytinyağ alınacak 
Çanakkale S:ı. AJ. Ko. dan: 
1 - 2~.000 lilo ZC')'lİnyağı 7. 8. 942 

roma gunu 53.1.t ı 1 de pazarlıkla satın 
al ınacaktır. Muhammen bedeli 3107.S lira 
kati teminat 4662 liradır. Evsaf \'e ~-· 
rı:ımes:i .Ko. d;ı gıırülur. 

(6083) 2232 

Buğday öğüttürüleeek 
Kars Sa. Al. Ko. dan : 
l - Rir kilo buğdayın bğultürOlme 

ilcretl olarak fabrika \çın tahmin olu
nan 4 kuru§ 81 ıınntııo. I;lckll d .. ğir
ıncn icin B kuruş SJ santimden 1760 
ton buğdayın oguttür lmesi k:ıpalı 
kap11ı Zilrf usulü ile eksiltmeye ko
nulmuştur. Ev af korun evsafıdır. 
Şartnamesi .Ko .dn görülur. İllı: teml-
0"\lı fabrika itin 69G2 llrn elekli de
gırmcn !cin liOOO liradır. Tcknrrür e
den fı) nt ür,erinden kati teminat nlı
n ı-ııktır. Mun.ı&lrn ası 7. 8. 9-'2 cuma 
p:Uıı' raat 16 th 'K:ırs Sn. Al. Ko. da 
~·apılıcaı.tır. fstcklııerln mezk<ır gün 
ve s ıattc bir sa>ıt e,.vcl hnır.ırlıya<'~l;. 
brı h ıdlf nıektup!-:ır.ııı terıılıınt alı:re
Jcrl~ le l:irlikte K.,. na verrııclt"ri . 

(56.l) 1696 

Saman alınacak 
Bola) rr Sn. Al. Ko. dan : 
1 - 145 ~ ton bal) alı saman pauır

lı kln satın ıılınaenktır 8.ı ton 2ııı. ton 
261 ton 197 ton 69S ton olarak ayrı 
a> rr alın'lc kbr. Mahnmnıen bedeli 
72rno lıra ilk teminatı 48 5 liradır. 
Paınrlık 20. • 9J2 per eınhe ıı;Unll n
a l 16 da Dola,> ır Sa. Al. Ko. cin yapı. 
lacaktır. (60.S ı) 2162 

Saman alınacak 
Sllrt Sa. Al. Ko. dan: 
l - 200 ton döküm veya balya 

h alinde snmnn kapalı zarf usuliyle 
alınacaktır. Döküm halinde samanın 
tahın n bC'dell 21.600 lira olup ilk 
"teminatı 1620 liradır. Balya halln
dt-kl samanın tahmin OCdcll 36,000 
lira olup llk teminatı 2700 liradır. 
:r-~unakasnsı 12. 8. 942 carşnmba gll
nn saat 17 de SUrt Sıı. Al. Ko. da 
yapı'ncnktır. lsteklilC'rin işbu sant-
1ı>n b r s:ıat evvel knnunun 32 inci 
maddesi mu<' blncc hazırlıyacnkları 
t ekl'f mC"ktuplarını Ko. nn verme
leri. Snrtnnmr. ve C\stıf İstanbul. 
Ankara ı.v. fımlrllkler yle D. Bakır 
Sn. Al. Ko. larında görülilr. 

(5619> 1688 

Patates alınacak 
Kars Sa. Al. Ko. dan: 
l - B:.r kllosun~ tahmtn ('(ttlm tl -

>"Al 22 kuruştan 23.<; ton p:ı.tat<'s .k.ıı>n· 

lı zarr uııulblc ck&lltmr.yc konulmustur. 
t lk teminatı 4430 llnıdır. Tekarrlır e
dc:'n !!yat ll.ı:t"ı1nden kati temınııt nlın:ı
cnktır. Evs:ıf korun cvs:ıfıdır. şn.~tna -
mesl her ı:un Ko. cL:ı. ııoru!llr Eh-slltmc-
81 12.8-942 c:ı.rsamba ırünu saat 16 30 
da Kars Sa Al Ko. cL:ı. >nı>ılactıktır. 

lstr-kllleı1n m :ı:kQr gün ve saatten bir 
saat önC"c hazırlJ>ııc·aklnn tekllt nıek -
tuıı nnı teminat ok rl) le Ko. na 
vermelcr1. (5!l3il) 1975 

Üç çeşit inşaat yaptırılacak 
Konya Sa. Al. Ko. d:ın: 
1 - Karamanda Sv. Binlciıllk o

kul unda yaptırılacak !lç kalem in
şaat ekslltmt.>ye konulmuştur. 

2 - K~if bedelliırl ilk teminatı 
ihale gQn ve saatleriyle ihale şc
kıllcrı eşağı(la cinsleri hizalarında 
yazılıdır. 

3 - Keşif, proja ve şartnamesi 
kom.syonumuzda, Karaman Sv. Bi
ni<' ilk okulunda, Ankara Lv. Amir
liğinde; İstanbul Lv. Amirliği Sa. 
Al Ko. nundn mevcuttur. 

4 - Bu lşl<'rC clreceklerln Konya 
Nafıa da r s ndcn eh'ı) etname ve
sıknst almnlnn lazımdır. 

5 - Oc kulem ln$nntın ihalesi 
18-8-942 snh gün!l hlzalarınd!ı yazı
lı saaUerle Konya'dn bc>lediye kar
~ısındakl komisyonumuza bulundu
ğu bınnda )•nrıılnraktır. 

6 - Jstrkl lı>rın Ik tı>mlnallarını 
)'atınp ihale sııatlerlnden blr saat 

\erme "'.. .... ta.hya As. Sn. Al. kom1sıyonl:ınnda ı:ö -Et alınacak o.dl gcı;:cn gün ve saatte kom yo:ıda 
Devrc-k Sa Al. Ko. d.:uı: Çeşitli sebze alınacak 

Devrek sa. Al Ko. <lan: ı - Ere:ırl.de tes.mı ı:trtlyle 48.000 
Zonı:uld:ıkta usıım ıılınmıı:lc tartlyıe kUo sıCır ve,ı;a 43 000 kilo kOY\ln eti ka· 

13500 kilo kab:ık 15500 kilo taze !asut- ııa!ı zarf uSul1Y1e elt itmeye kol'!mus
ye 13500 kilo dolmalık )~il b bcr 15500 
kilo patlıcan kapalı zartla ckalltmcyc 
konulmUŞtur. Taze kııbaC:ın tutan 1705 
ı:.m l!k teminatı 127 lira 67 kuruı taze 

tur. Sıtır etinin muhammen bedeli 50 
kunıs tutarı 24 000 llin ilk tmıtnatı 
17500 ıırn ko~un ctlnın muhammen be
dell SO kurus tutan 38100 ıırıı. Uk te -
mlnatı 2SSO ı radır. 1hntcs1 7 ağustos 

942 pazartesi günQ saat 11 de D!!vrek 
Sa. Al. Ko. <la :vıııııl.ncaktır. lkill ıründe 
tcsblt c<1 len saatten bir snn t evvel 2490 

tasulYcnln tutan 5059 ıını :ıo kunıs te
mln:ı.tı 370 lim 44 kurut y~U dolmalık 
biber, tutan 5059 llra 20 kuruı temi -
natı 467 lora 33 kurus. lhn!esi 19 aıtus· 
tos 942 ur1nmba ı:ünil saat 11 de Dev- sayılı kanunun mahsus maddesine tov-

rl!Icblllr. tuızır buhmmalan. &ı:m 2311 
5 - T:ıUplerln hazırlıyncaklan 1<'.k • 

W mckt.upJ.annın ihale oatl:ndUl b1l' 
ı;aat evveline k.ııdnr :ırudı:bu:ı: mulmbllln
dc 'komisyona vcnncler1 ıınrttır. Bu sa
ıı.ttcn ronm ve~ t~l!t mekt.upl:ın 

alınmaz. Postada gccll<ımclcı- mutc,J:ıer 

s:ıyı ıınaz. ( Gl9G) 2304 

Zeytinyağ alınacak 
Sartkamıs 83. AL Ko. dan: 
1 - On ton zeytlnynf:ı pazarlıkla 

nJınacakur. 

2 - KlliıGuna tnlı..-nln cdilcn 165 ku· 

Sığır eti alınacak 
E:ı:lnc Sa. Al. Ko .nund.'.ın: 

CIJ1lı1 sır:ır eti mıktan tonu 100 mu
hammen bcdcll 100000 klltl teminatı 

15000 hangi birlik 1cl:n Ezlne. C!ns1 5ı-

{tl'r c14 ml'ktan ton 52 muhammen be.. 
dcll 52000 kati tcmmatı 7500 lira han-
gt blrl:lk 1oln Bayram. Cinsi sır:ır •'ti 
miktarı ton 32 muhammen bedcl1 lira 
82000 katı t.mımat.ı l:lrıı 3SOO hangi btr
llık lcln Ayvııcık. 

rck Sa. Al. Ko. <1ıı )'llpılacnıctır. tfkan taliplerin tdcı.t mcktuplannı Ko. 
(6124

) 
2169 

na vermc!crL <6093) 2157 rus ve t.eınlııat.ı 2175 llnı.tlır. 
3 - Şarl.ıUJm(! ltomlsYondan o.lına'lıi· 

MilstnceMyct.me btruıen wknrıda d•u 
ve mlktarlar.b"lıe muhammcn bedelleri 

Odun alınacak 
Berı:amıı Sa. Al. Ko. dan: 
l - Şart.namede )'llzılı l!'\'Saf ve se

ra!t d:ıhillnde 950 ton odun kapıı.11 zart
la eksiltmeye konmuştur. Evsaf ve &art· 
nam!!61 Bcı"ıı:ıtına Sa. Al. Ko. <1a ıı:orülil ... 
lhakt>1 17. S. 942 pn.:ı::lrtcsi ~nü saat lG 
da Bergama Sa. Al. Ko. ela ynpılecnktır. 
Beh« Jdl<ı6unun muhammen ti.Yatı 2 ktı· 
l'UIJtur. Muvakkat tmıinatı 1425 l!rndır. 

Tekllt mcl<'tuplan saat 15 e kadar Ko. 
na vermeleri. (5930) !!059 

Meşe odunu alınacak 
BobYJr Sa. Al. Ko. dan: 

1 - Tnhm1ncn. beher kl.losu 2 ku· 
l"U$'tan 300 t.m 800 ton 1600 ton 800 ton 
400 ton 300 ton k1 ccman 4200 ton me
şe o<Iunu pa:ı:ıırllkl:ı satın almacnktır. 

Muhammen bcdell 84.000 lira ilk temi· 
natı 4950 llradı.r;. Pazarlı2ı 17·8-942 P:t· 
zartcs! ı:tıntı saat 16 <la Sa. Al. Ko. dl\ 
)-apılaoaktır. Şnrtn:ımcs1 Ko. c1a ı:orll -
ıttr. (6133) 2.173 

Saman alınacak 
Hosderc Sa. Al. Ko. <lan: 

l - Komisyonda mevcm evsaf ve 
.:ırtnamHtne ı:örc 700 ton balyalı &a • 

ıruın knp:ı.b zarf usull:ırlc clcslltm<":Ye ko
nu!mnştur. Muvakkat temtnatı 3412 ll· 
ra :ıo kuruştur. Eksiltme 6-8-942 ııer • 
ocmbe gllnü saat lG d:ı. BU)'ilkcdanecc 
Akı:a,burıınz Sn. Al. Ko. da yapılacak -
tır. Jstr.kl1lcı1n mc:r.kQr gün ve s:ın Uen 
blr ı;.na.t evvel tckllt mcl<tuplannı Ko. 
na vcnnelcrt. (15670) 1741 

Odun alınacak 
Kayseri Sn. Al. Ko. dan : 
1 - ısoo ton odun kııpıılı r::ırr ıı~ıı

ııı ile eksiltmeye konulmuştur. M.:'"
muunun tutnrı 237li0 lirn ilk temlııdı 
117 ı lira 25 kuruşur. lhnlf'sl 11. R. 
942 pazartesi gUnU saat 16 da yapıln
caktır. Evsnf 'e şartnnnıest Ko da 
ı;urülilr. lsteklilf'rln tr.ınlnat ve teklif 
mekupl:ırını lhnle snatindt-n bir s:ıAt 
evvel Ko. on vermeleri. (6167) 219.~ 

Patates alınacak 
f:mıit Sa. Al. Ko. dan: 
1 - 180 ıon patates kapalı z.ufla 

cksiltmcy·e konulmu~ıur. Eksiitmesi 
12·8·1942 c;arş:ımo:ı günü sa.at 16 da ya· 
pılacakrır. Rcher kilosunun tahmin fiya· 
tt 30 ~. mm-akkat ıemiO:Mı 4050 li · 
radır. Evs:ı! ve $:ırtn:ımcsi Ankara İstan
bul Lv. lmirlikleriyle lzm.iı Sa. Al. Ko. 
da görülur. Teklif mckıurlannı saat ı s 

~ kadar Ko. na vcmıclcri. 
(593~) 2003 

Kuru ot alınacak 
Hoşdere Sn. Al. Ko. dan: 
ı - Komisyoııtfa nır,·cut evs3f ve 

artnıııneslne gılre ~So) ton b'\lyah ku
r· c;•t kıtpn!ı r,srr c•ııllvl! t:kslltrne~·e 
kl'o:nuştur. Muv .. k!tet temln•tı IU6~ 
ı1rudtr Eksiltme fi. ~- 11\2 oerşeınbe 
ı;unil sııat ı ı de H!iyukcekmel'e Akı;:a
lı.~gaz Sıı. Al. K" ılll yllpıla:ııktır 
isteklilerin meıkı1r güıı ve ~ ıatten bir 
oııııt evvel tcklıf m •ıttc p.ıırın, Kıı. nıı 
v .. ı mclcri. (1Hi7~) 17 18 

Kuru ot alınacak 

Koyun kavurması alınacak 
Erzurum Sa. Al. Ko. <1nn: 
1 - 100 ton kemlkı>!z koyun "~ ka· 

vunnası kapalı zarrı:ı mUnıık )"il k~

nuımu111tur. MilnakMaSt 12. 8. 94~ cnr
tıımba ı:UnU sa.ıt lG da Erzu m Sn. 
Al. Ko. da yapılat• kUr. KUOBUnn h?ı
m!n edilen fiyat :ıoo kuruo olup tutAn 
200.000 l!nıdır. Ilk teminatı 11250 llr • 
dır. Şartnamesi her gUn Ko. d:ı ~r!il!lr. 
tsteltlllerin kanunun 32 inci ma.dıks1· 
ne göre hazırlıyaeaklan teki!:! mcktup
ln.nnı ihale saatinden bir saat cvvel;.ne 
kadar Ko. na vermcıert. 

Mevzu:ıtı b!Tlikce temin cd!lcccit11r. 
(5660) 1803 

Patates ve soğan alınacak 
J\luhakÖY Sn. Al. Ko. <1nn: 
1 - 140 ton patat.ctı tıc 100 ton ku. 

ru so(lan kapab zartla ckslltmcYc ko -
nulmnştur. Patatesin eıcsııt.mcsl ıo-S-
942 pazartesi günti saat 15 ıc kuru sa
tanın eks!!tmcsi RJ,'llı güru1e saat 16 da 
MuhakoY Sn. AL Ko. da yapılacnktır. 
lstckliltS"ln muayyen gün ves.'latten blr 
saat evvel tcklU mcktuplnmU Ko. na 
vermclcr1.. 

Şartname Ko. da ı:örültir. Pa.uı.tcsın 
muvakkat tcııUn:ıtı S3GO ı.tm kuru so
canm muvakkat tcmtnatı 1313 llradt:-. 

(5$22) 1870 

Zeytin alınacak 
Gelibolu Sa. Al. Ko. ılıın: 
1 - 40 ton zeylin tnnesi kapalı 

zarfla t'!~iltmeye konulmuştur. Mu
hnmmcn bedeli 26.000 llrıı muvak
kat teminatı 1950 liradır. Evsaf ve 
şartnamesi Gelibolu merkez Sa. Al. 
Ko. da gtirUIUr. İhalesi 17. 8. 942 
pazartesi günü saııt 17 de merkez 
<;a. Al. Ko. dn :ı.·apılacaktır. lstekll
İerln uırflan me-LkQr gUnde snat 16 
:ı.·a. kadar Ko. na vermeleri. 

(6104) 2167 

Kuru ot alınacak 
BolaYU' S:ı. Al. Ko. dan: 
l - :;?322 ton tel bn1Yalı kUl'U ot 

pa:r.arlıkla s:ıtın nltn.-ıcaktır. 197 ton. 
317 ton. 366 ton, 2S4 ton U5S ton R)'!"l 

ayn aıınneaktır. Muhammen bcdeU 
162340 ı.ıra ll1c tcml.n:ı.tı 9377 llrndır. 
PazarlıC't 20·8-942 perşembe ~il &.'l!lt 

16 da BolaYır s:ı. Al. Ko. da yapıwcak• 
tır. şıırın.-ımm Ko. da ııörülür. 

(6086) 2163 

Kuru soğan alınacak 
Jkrgama. S:ı. Al. Ko. dan: 
ı - Şarıııamcdc yazılı t.'VSaf \"O ~e

rait dahilinde ;6.000 kilo kuru soğan 
kapalı zarfla eksiltmC)e konulmuşt~r. 
Evsaf \'e şartnamesi Bergama Sa. Al. Ko. 
da görülür. Mulummt'ıt fiyau beher ki· 
!osu 23 kuruştur. Mu,'llkkaı teminatı 621 
liradır. İhalesi 17·8·942 pazanesi günü 
saat 1 S tir. lsıeklilcrin t<'klif mekıupla· 
nnı saat 14 e kadır Ko. n:ı ~ermeleri. 

(5929) 2058 

Çeşitli sebze alınacak 
Ezine Sn. Al. Ko. dan: 
İhtıyac lcln a~ağıda cins ve mik

tarları yazılı ve muhammen bedelle
riyle teminatları yazılı beş kalem 
selne satın ıılınaeaktır. İhalesi 6-8-
!>42 perşembe gUnll sanı 16 da Ezine 

Gelibolu S.ı. Al. 'Ko. dnn : Sn. Al. Ko. nunda yapılacaktır. Ev-
1 - Rola),r ls~elesl veya Oemlrte- saf ve şartlar her sün kom!syonda 

ııe koyünclc te llııı şıırtlyle !iOO t'>n görUlür. lsteklllerln bllı\lrllen sün 
kuru ot pazarlıkla Htın nlınaCZP.ktır. ve saatte komisyona müracaaUan. 
Muhammen bedeli 87500 llrn. Kati te- Miktarı TeminntJ M. bedeli 
minatı 6625 liradır 500 ton kuru ota Cinsi Kilo Lira Kr. Lira Kr. 
bir ıstekli hıılunmndılh takdirde 50 Patlıcan 48000 1440 00 9600 00 
tondan ıısııl'.-ı olmamak üzere ayn t\Y- T. Ayşekadın 
rı ihnle edılehlllr ~'nfıf ve Şilrtnamesl fasulya 37000 1387 50 9250 00 
Gdlbolıı mrrkt-z Sn Al. 'Ko. orı. go.

1 

T. Bamya 9000 337 00 2250 00 
rulur. thalc~ı 10. S. 942 paznrteı;l gfl. Domates 35noo 1050 00 7000 00 
n\I sııat 16 da merkez Sa. Al. Ko. dıı Yeşil biber 17500 787 50 5250 00 
~·.apılncaktır. ( 6003) 2166 (6195) 2218 

ve katı teın1tınth'ln ynzılı 6l#lr ot! ıın -
l!r ve ~ıırtllilr. zarbldn satın alınacaktır. lhalcsl 7-S· 

4 - P=rlıtı 7-s-042 cuma gün-il N:ı cumartesi ııünü s:ıat 10 da yaprla
sa.:ı.t ıı de :ıınpılacaktır. 

(6161) 

Kuru ot alınacak 
D. B:ı~mztt Sa. Al. Ko. dan: 
l - 350.000 kUo otun kapalı zıırl1a 

22-7-942 oo uııtı> cıkmruhC:ıııdruı bir ay 
iı::nde pa.za.r1ıkia alınacnktlr. Tuhmln 

bcdcl1 20/lOO lira Dk teminatı 1370 11 • 
racllr. Evs:ı.t korun evsatıdll'. Pnz.nrlı4'ı 
7-S-942 cuma günU ~a.t 16 da )"llPlla
CQ!ctır. Istekllterltl bCll1 ~ ve ııaa tton 
ovvcl tcıntnat a.kcckrtYlıe Ko. na müra-
nıntıan. (6099) 2294 

Kuru ot alınacak 
n. Herazıt Sn. Al. Ko. dıını 
l - 650.000 kilo kuru ot knp:ılı 

zarfla :!4.. 1. 912 gllnU tuilı> çıkıııııılı
ğındnn bir ay icinde pazarlıklu. .alı
nacaktır. Tahmin bedeli :.!!7li0 lira 
olup ilk teminat 1850 liradır. E vsaf 
korun bütün gar11lzoııl:ırınd mevcut
tur. Paı:arlığı 10. 8. 9 l2 pazarte 1 ı;• ı
nu s;ıııt lG dıı. ynptbcaktır. İsteklile
rin belli ıtCın ve santıen onec t rulnal 
nkı;:clcriyle Ko. na milrncnatları. 

(6098) 2:!93 

Kuru ot alınacak 
D. Bc)az.ıt Sn. Al. Ko. dıını 
l - 6110.00tJ kilo kuru ot kap:ılı 

lıırflıı 1 ı. 7. 942 gunU talip c;ıkrııaclı
gından hir ay iı;inde ıınıarlıkln ıılı
ııııcııktır. Talırııin bedeli 217/iU lira 
o lup ilk teminat s.;o lirııchr. E \•saf 
kurun hOtiın gurniıoıılarııııln varılır. 
Paz:ırlığı ıu. 8. 9 ~~ pnz.arll- i gUııü 
saat 15 te yapılacaktır. İ ıeklilf'riıı 
belli gfın ve &ııullen önce temin ı t alt
çeleriylc Ko. nıı ıııüracııaılıır ı . 

(6082) 2290 

Kuru ot alınacak 
D. B:ı~uz!t Sa. Al. Ko. dan: 
ı - 800.000 kUo kuru ot knpıılı zart

la 24-7-D42 ıtünll taMp cıl:mr.dı2ından 

blr ay ~ pa:ı:arlıkln ıWnncııktır. 

Tn.hmln bcdcl1 36.000 lh! olup ilk tc -
minatJ 2700 ıımrur. E\"llar korun blltOn 
ı."1Un1:ı:Onlannd::ı vardır. PazarlıC'ı 10-ıı

IJ.ı:.l .sa..'l.t U de ynpıl:ıcaktır. lstcklllı:ırln 

belli ıı:iln ve s:ı:ıttcn ljnce tcmlnııt ak -
cel~ Ko. na mürnc.ıatlan. 

(6058) 229:: 

Koyun ve sığır eti 
alınacak 

Topa.ne S:ı. AL Ko .Bşk. d:ı.n: 

Kapalı za.rfln d<slltmannc Uillı> cık· 
mıyım 200 tan koyını ve ıııC:ır ct.1 pa
zarlıkla sa.tın Ulınncaktır. thıı.lcsl 10 -S-
942 pazartcsl ı:ünü s:ıııt 15 te lstanbul
da Fındı.klı'da As. P06ta 2400 Sn. Al. 
Ko. nunda )"8J>ılacaktır. Koywı et.inin 
beher .kllosı.ma 100, ıııA'lr oUnlıı beher 

k1losuna 100 kurus r.1yıı.t tııtmıtn ccın -
rnl&UT. Ko:ırun cttntn temlr.:Ltı 31500 Si• 

ğır ctlnl:n teminatı 22500 ıtmdır. Şart

namesi hl!T snın komlsYond& ıı:orU11!r. 
Tal.:.P olıın:L'.ı.rın t.cmınaUar1YI.c btrllkt~ 

kOınlsYon.ıı mllrncaıı.Ue.n. 

(6286) 2318 

Çinko alınacak 
İzmir Lv. A. Sa. Al. Ko. dnn: 
Cinsi çinko, mllctarı 89000 kilo fi

yatı 144,45 tutarı 128560 llrn. Cins ve 
miktarı yuk:ırdn yazılı ihtlyac pa -
znrlrkla satın alınacaktır. Pazarlık 
ve ihalesi 7-8-942 tarihinde cum3 
gllnü saat 15,30 dn kışlada Izmlr 
Lv. AmirliJ11 Sn. AL Ko. nundn ya
pılacaktır. Kntt teminat ihale bede
linin ~ 15 ldir. lhalroen önce alınır. 
Vasıf ve şartlan her g{}n komisyon
da görülfir. lsteklllrrin muayy<!n 
gün ve saatte temınatlarıyle VP dı
ğror vesikalarlyle hlrltkte komisyon-
da bulunmnlan. (6251) 2310 

caktı:r. 

2 - tstcklllcrdn me?.kfır ırün ve F.:ı -
atte temtn:ı tlarlJılle birlikte b!ld!Iilcn 
ıtündc kom!:s;yonn müracaauan. 

(G250) 23ro 

Çinko alınacak 
!zmlr Lv. A. Sa. Al. Ko. dan: 
Cinsi cinko, miktarı 89000 kilo 

144:45 tutarı 128560 lira. Cins ve 
mlktnrları yukarda yazılı !htlyac 
pnz.ı.rlıkla sntın alınacaktır. lhalcsl 
7-8-912 tarlhmde cuma ıtünll s:ıat 
15,30 ela İT.mir Lv. AmlrUl;I Sa. Al. 
Ko. nuncla<lır. Kati teminatı ihale 
bedelinden % 15 tir. İhaleden önce 
alınır. Evsaf ve şartlar her r;Un 
komlsyonundıı görUlcbll!r. İsteklJle
rln muayyen gün ve s:ıatte tcm!nat
lar!yle ve diğer ves!kalariyle birlik
te komisyonda bulunnınlan. 

( 6293) 2-321 

Bulgur imal ettirilecek 
Konya. Sa. Al. Ko. dnn: 
Askeri ihtiyac içln 4000 dört bin 

ton sert buğdaydan bulgur imali 
pazarlık suretiyle ihale cdılecettUr. 
Evsaf ve 5eralti komlsyonumuzdn 
mevcuttur. 250 lkl yüz elH tondnn 
aşağı olmamak üzere ayn a:ı.n ta
liplere de ihale edileblllr. Pnuırlığı 
8-8-942 cumartesi gllnü, saat 10 da 
Konyn.dn komisyonumuzun bulun -
cluğu binada yapılacaktır. Beher ki
lo bul;dcıya 9 kurus elli snntlm !ma
liye Ucreti tahmin eclllml§tir. İstek
lllcrln 4000 tona t.allp olnnlıır 1~150 
lira ve 200 tona talip olanlar 1081 
llrn 25 kuruşluk llk temlnnUarını 
yatırıp makbuzlarlyle blrllkte adı 
geçen glln ve saatte Jcomlsyond:ı 
hazır bulunmalan. C6287l 2315 

Tahta ıskara alınacak 
İst. Lv. Arnlrllğ'ı Sn. AL Ko. dan: 
Beherlne 11 lira tahmin edilen 

lOOXlOO ebadında 1500 adet tahta 
ıskara alınacaktır. MUteahhtt nam 
~·e hesabına pazarlıkla eksiltmesi 
7-8-942 cuma gilnü 15,30 dn To1>ha
nede lst. Lv. A. Sa. Al. Ko. nund:ı
dır. Taliplerin belli vakitte 1237 lira 
50 kuruş ilk tem1natlnriyle koınısyo-
na gelmeleri. (6290) 2318 

Kuru ot alınacak 
Hadımköy As. Sa. Al. Ko. dnn: 
1 - Komutanlık birllkicrl ihtiya

cı için 500 ton kuru ot c:r.n fıkrası
na tevfikan pazarlıkla satın alına -
cakt.ır. 

2 - Beher :kilosuna tahm!n cdı
len fiyat yıfün halinde 4. kuruştur. 

3 - Evsaf ve d ğer §llrtnnmesl 
bedC'lslz olarak satın alma kom!s -
yonumuzdan ve Edlme'de yen1 Av
rupa otelinde tall Sn. Al. Komisyo
nunda nlınab!llr. 

4 - Pnznrlılh ağustosun 21 ne te
sadüf eden cuma günll saat 10 da 
Edlme'de yenı Avrupa otelinde As
keri posta 4005 K. tali Sa. Al. Ko
misyonunda başlanılacaktır 

5 - Teminatı 3375 liradır. 
(6248> 2303 

Koyun ve sı ğır eti 
alınacak 

Devrek Sn. Al. Ko. Bşk.: 
'l.oııgulclak'ın Devrek knzasınıla 

teslim ıılınnıak şartiyle 2 ~000 kilo ko
yun vera sığır eti kupalı zarf usııliy
le l'kslltııır.ye konulmuştur. Koyun e
tinin rnııhnmmen bedeli 80 kuruA tu
tarı lll200 lira teminatı 1 UO liradır. 
Sığır elinin muhammen bedeli 45 ku
ruş tutarı 10500 lira ilk tC'nıln tı 1 
lirndır. İhnlesi 2,. 8 9.ı2 r zıırt 1 
ı.tllnil sanı l l de Devuk Sa. \l K • 
Bşk. ynpılacnktır. 1 trklılcr n tıcllı 
ıt\lnde "tespit edilen saatten bır ı 
evvel kanuni şekildr h r.•rlan :ık 
teklif mcktupluını komı ) onn vere-
ceklerdir. (6292) 2320 

Saman alınacak 1 de 250 tondan asdı olmamak llzere 
Giresun :sn. Al. Ko. dan: ayrı ayrı Jhahle edılc-b.lır. 
1 - Aşagıdn c.ns ve m-~nrlan (61331 2298 

yazılı lkl kalem )tmt maddesi kapa- K · l k 
lı zarf usulti ile müba) aa edilecek- oyun ctı a ınaca 
tir. 

2 - İhalesi 1-9-942 salı günü sa· 
nt 15 tc ynııı acnktır. Talıplerln mcz
kQr gıln ve ı;aatten bir saat ewcl 
tekl!f rncktuı> ve tcm.nı:ıtlnrını Ko. 
na vermeleri. Sonrodan ~er len mek
tuplar kabul c<lilmez. s~rtnamesi 
her gün Ko. da gorUIUr. Mektup vc
ı·cb lcccklerin evraKı müsb•te ve te
mlno.tlarını vereı.ıllmclerl iç n artır
ma ve c .ILme kanununun 32 ıncı 
ma1 hilkümlerinc talı! olmcılurı 
şarttır. 

Toplı ne Sa. ,\]. Ko Hşk . : 
O:ı ıltı t(ln koyun etine tnlııııln e

dilen fi) at p ı ı lı gorı.ıldılgundt"n ~ e
kiınu pa •. -ırlık a s tın nlııı:ıc ktır Bir 
kilosuna ı Vi kurıı fı~at tahmin e
dilıııls olı .. p tcıniıı ılı ;ını; ı lir1ılır. 
Şıırtrı ııuc i her ıı;Jrı uıl;ledcn sor•rı 
kıııııis~ onıl ı gurııkh!lır 1h ılesl 1" ;;. 
il ~2 l'ıımartı·sı ıın ıı hııal J .ıı ıla Jst~ıı
lıı idn I• ır dıklıdıı \s. Poı.İ:a ,.l!ılO ::.a. 
.\!, Ko. rıı ııd ı ı•az ır!ıklıı. .y.ıpıln< ı<
ur. Tnliıı ol ıııl ı rın koıı.ı• .) ona ıııurn. 
caalları. (C.!!ih) :ı;ıı • Cinsi balyalı saman, m lktnn 200 

ton, beher tonu d poya tl ... llm r yatı 
6595 kuruş, tutarı: 13190 lira, Muv. MiLLİ MÜDAFAA HA\. A 
tem'ııat: 1009 lira 25 kuruş. İhale 
gUnü 1-9-942 15 ıe. 

Mutfak İnşaatı Cinsi tel balyalı miktarı 300 ton, 
beher tonu dc>poyn teslim fiyatı 8818 
kıuruş, tutarı 26454 lira. Muv. temi- Eıstkl hlr Hava Sa Al .Ko. dan: 
nntı 1983 lira 05 kuruş, th:ılc günO ı Oku~:ı ı c ~ 19'266 .unı 75 
1-9-942 15 te. kurll4 k t ocd ı bir muttat;ı eksU:mc-

(6157) 2299 >c kooulmuşt.ur lhıık'51 10·8-942 Paz.ır-

Saman ve kuru ot alınacak tcsl ırünil saat 15 te E ehlil' Hv. Sa. 
Al. Ko. nund.ı > ıııılac :Xtır. Kestr \'e 

Küt.ahyn As. Post. 4023 Sn. Al. Ko. rcıınl oıırtrı mc k(llTl :rnruıa s:örWetıi-
dnn: , llr. Ilk tc.mlruıtı 1441 ı:m ll5 kuru&tur. 

1 - lJıa'e gunll ta_liP cıkmndığın- Is ok ı;.'rln bcll1 g1uı ve s:ı:ıttc kom~-
dan 600.000 J;ı.o dokum saman ve yona münıcnııt :ın. rn:wı ı 2319 
7011.000 kilo bahalı kuru ot 241JO sa-
yılı kanunun 40. cı maddes ne tev- Er pavyonu yaptırılacak 
!ikan ) miden knııalı zarfla eks it
meye Konulınustur. 

2 Uö!tUm samanın muhammen 
bca!'lı 42.000 !ıra mu\•nkkat tc-mına
u 3150 lir~dır. B:ı y~lı kuru otun 
muhammen bede>! 70000 lıra mu
vakkat t mınatı 5210 liradır. 

3 - • Ek ıltme.er 2:.!-8-942 cumar
tesl gunU dökUm samnn saat 10 d:ı 
bal,>alı kuru ot saat 10,30 da Kü
tahya As. Sa. Ko. d;ı ;ııapılacaktır. 

4 - Samnn şartnamesi 210 kurus 
\·e bıılynlı kuru ot şart.name-si 350 
kuruş muknb"llnde Ankara, Istan
bul, Lv. Amiri ğl ve Balıkesir, Eskt-
5chlr, Afyon ve KUtahyn As. Sn. Al. 
Ko. larında görülür. 

5 - 'Talıplerln h:ızırlıyacaklnrı 
"teklif mektuplarının 2. el maddede 
giislC'rllc>n saatten bir saat evveline 

1zın1r Hava Satın Alma Komisyo
nuııdıın: 

lzmir'de Hava Garnizonu dahilin
de yaptırılncak 158707 llrn 35 kuruş 
keşif bedelli üc adet er pavyonu 
24-8-942 p:ızartcsl gunU saat 11 de 
kapalı zarf u ullyle ihale edılmek 
Uzcre münakasaya konmu~tur. İstek 
llierın 9l!JO hrnlık llk teminat mak
buzlariylc ve tayyare tugayından 
nlacdkları vcs kaiariyle diğer VC'sl
kalannı muhtevi kapalı zarflannı 
lha1e ısaatlndnn blr saat evveline 
kadar Güzc>lyalı'dnkl Hava Satın Al
mn kom syonun:ı vermeler! ııruı o
lunur. Kc>Ş.f ve şartnamesi her gün 
komisyonda görtiieh!lır. 

(4455-6262) 2322 

kadar komisyona makbuz nıukabl- Vakıflar Umum Müdürlüğü 
lınde vermeleri şarttır. Bu saatten 
sonra verilen tekltf mektuplnn ~a
bu! edllemC'z. Postada vaki gcclkm<'
ler de kabul edllmez. (6198) 2305 

Eşya ve malzeme 
naklettirilecek 

Bursa Sıı. Al. Ko. nuncbıı: 
Hursıı ile Kıır.ıkoy istas)onu ara

sınıla mua\\ en ıııuddet z.ırfınıl ı > ıı
pılac.ık (5uÔ) l.ıeş yüz. ton c > a ve 
malzeme nnkliy .. tının 30. 7. 9 ı~ tari
hinde ı• zarlıı;ıııdn istekli çıkmadığın. 
dan yeniılt'ıt pn7. ırlığ ı koııulıııu~tur. 
l'uznrlııo ':. 8. O~:! cuma gun•J .. a.ıt J 1 
de Hıırsıı Tophııne'clc aclı belli ::ııı. Al. 
Ku. nunda ~ ııpılacaktır. ;:ınrtn'ltıır.si 
Aııkıır;ı vc İtiı ırıbul Lv. amirlikleri 
\'C llurs.ı Sa. Al. kumisyonııııcla ı;u
rulı·billr. ~luhamıll(•n beı.lı-li :!5000 Vl' 

murnkknt tcıııiıı ıtı :!:-! t ~ liradır. 1~
kklilcrin ıııuııyyeıı gun \'e s•ıattc ıııcz
kiır ıkonılsyonn rııurncaaıl.ırı . 

(fı2rıt) 2312 

Kuru fasulye alınacak 
Gelibolu Sıı. Al. Ko. dan: 
l - Büt.Un rüsum ve vergiler mli

teahhidlnc alt olmak üzere m vzu
nUı ve ambara kadar teslim 50 ton 
kunı fasulye pnuırlıkla satın alına
caktır. Dcrmason ve Ba)·ramlç ho
ruzun muhammen ıbedell 16300 lira 
ve lstnnbul lloruzun 13800 lira A
nadolu ıtombul ve yumuşak cıılının 
12550 lira, bat.tal cnlı Rizenın 15300 
lira, barbunyanın 10300 J"ra, Karade
niz &yrıımic Yenice u!ağın 10800 
llrnoır. Kati teminat nkcelerl alına
cnk fasulyelerin muhammen bedcU 
üzcrlııdt'n alınır. Evsaf ve şartna -
mcsl Gcllbolu merkez Sa. Al. Ko. da 
görülür. !halesi lG-8-1912 çarşamba 
gUnll snnt 16 dn ımerkC'z Sa. Al. Ko. 
dn ynptlncnktır. C612G> 2297 

Kuru ot alınacak 
D. Bayazıt Sn. Al. Ko. dan: 
1 - 800.000 kllo kuru ot .kapalı 

zarfla 24-7-942 gUnU talip ı;ıkmadı
ğmdan blr ay ioinde pazarlıkla alı
n3caktır. Tahmin bedı?ll 36.000 lira, 
olup ilk teminat 2700 liradır. Evsaf 
korun b'lltiln garnlzonl:ınndıı var -
dır. Pauırlığı 10-8-942 pazartesi gü
nU saat 11 de yapılacaktır. İstekli
lerin belli giln ve saatten önce te
mlnntlariyle Ko. n:ı milraca~tları. 

(6087) 2291 

Cami tamiri 
Yakıtlar Umum !llüchırluğııntlen: 
Keşif bedeli (5S0 lırıı (97) kurut 

olan lloğınbey mahnlle•indekl İb'l
dull ıh c.:ımfşlnin tamiri pnurlıkln 
.> .ıptırılacnktır. 

P ızarlık 6. • 9'2 pcrşrmhc ş:unll 
sa.~ı on beşte uıııum ıııudıırlıık ln•ı t 
mııdıırlli[tunıle )·aııılncaıtınd:ıo i ,lekl:
lerin )Uı:dc 7,5 t<-mlnnt pnrahr ~ e 
ıııunyyt·n gtin ve santtc mlırııC'aat d 
ıncleri il4n olunur. 

(fı~~~) 23~4 -----
ZiRAi KOMBİNALAR 

Demir çember ve boş teneke 
satışı 

Zlraf Kombtnalar Kıu.rumu Mer
kez Bölgesi Rclsllı;lnden: 

G:ızl lstru;yonundakl Z:ral Kombl
nnlnr Merkez Bolgcsl atöl:vcsinrıe 
rnc\·cut aşa~ıda m ktarlnr ıynzıh dr~ 
mir cember ve bo teneke 24-8-1942 
pazartesi günü saat onbeşte acık ar
tırma ~le sııtılacaktır. lsteklller n 
K~iören yolundaki b nasında Mer
kez Bölge Rcısl!ğine mllracaatlan 
llfuı olunur. (6258> 2337 

Muhammen nı ktarı 300 kilo, mu
hammen bedeli kilosu 60, muvakkat 
tcmlnatı 13 lira 50 kurU'ij, nf'\•ı: Ô 
sant'imc>trC'll demlr cember, evsafı az 
kullanılmış. 
Muhnmm<ın mıktan 300 kilo. mu

hammen hedcll kilosu 20, muvakkat 
tc-minntı 4 lira 50 kuru.s, nevi muh
teıır combC"r, evsafı hurd:ı. 

Muhammen mlktan 2000 adet, 
mulınmmen b('(}ell kilosu 20, mu
vnkkat t.c.mlnnt.ı 30 lira. nevi mazot 
tenı>kC'sl, evsafı cok milstnmel. 

DEVLET DE NIZYOLLARI 

Foraj işleri yaptırılacak 
D. l)("nı.zyollnn ı.ıctmc Umum Mu

dil rlUf:tind<.'fl: 
1 - lia.llc tabrtkamı:ı:ın haVU7.lannda 

,ı:apılacak tornJ ~ıcrt (8750) l1nı üze -
ı1:ndcn kapalı :ı:arf usull)oıc ~tme 
ı;ıknrılmışt.ır. 

2 - llcsUtme 14 aCustos 1942 cumn 
günü ı;:ıat 115 te :kl:ırc merkc:ı:lnde nlım 

Kuru ot alınacak sn.tım komlı;yonun<ıa )'llpılaMktır. Bu 
Gellbolu sn. Al. J{o. dan: 1ee :ı.tt evrnk Mırusyoncla her ~n gör.!· 
1 - Gclibolu'da İskelede tesıl mi leblllr. 

100 t onu pazarlıkla satın <llınacak- 3 - t tckiflerln cıaıntme tarlhfnd<'fl 
tır. Tel bal-yalı kuru otun nıuham- en nz ct:ı.uı günlc.ıi hnrtcl ile ını11 ev· 
men b dt>ll 70.000 Hra ve ip balyalı vcı bir isUdrı Jle 'll1Tlum mildilrlüitG mn
kuru otun muhnmmen ebdeM Ci5000' nı.cantla bu ırlbl ı.. ya;ptıklanna dair 
liradır. Kati tc>mlnatlan bu mlkta- vm:ılk ibraz ederek ctıleyct ves'.'kası aı
rın '7n 15 l üzerinden alınacaktır. maııın l:lıımtlır. 
Evsaf ve şıırtııamesl Gelibolu mer -
kez Sn Al. Ko. dn gÖrillür. Pazarlı- 4 - llmllt.mc:.-e 1tllmk cdereklertn 
ıtı 13-8-942 pazartesi günll saat 16 da dönlUncU maddede yazılı vcsa k il<' 942 
merkez Sn. Al. Ko. da yanılacaktır. yılına atı tlco.rc-t odası V<'Slkru;ı ve 

(5935) 2289 CG5G,25) liralık muvakt<nt trnıınatlan -

Kuru ot alınacak 
Esklşrhir ı>.ı. Al. Ko. lts. den: 
Ordu llıli> ac·ı için (600) ton balya. 

lı kuru ot kapalı znrf ıısuli> le ekbllt
ıneye koııulıııuş ise de talip çıkmadı
gıncl ın paz.ırhklıı ıılınınası nııl\•afık 
görlılmilş ve pazarlığa du kimse gel
ıneıligi dheıle eski pazarlığı 10. S. ıı4ıı 
pıız.nrtcsl r;OnU snnt 10,30 da gskise
h i r'dc r,,.. fuui rligi binasında Sa. Al. 
k1J111Isyonıınd ı yapılııcnktır. 

Dehcr kilo tel balyalı kuru otun 
ıııııh'lrıııı cıı fiyatı (7) kuruştur. 

(60) şer tondan aşağı olmnmnk ü
:ı:ere ııarı;:n parc;a da \'erilir. 

gvs ıf ve Şl'rnillııl her ~un nıcs:ıi 
zım~ııı ırında sozU gecen Ko. da ı:;u
rebllir er. 

i teklilerlo tııolıhüt edcccklrri mlk. 
ıara göre teıııınatlariylc nıııraenatln-
rı. (6162) 2301 

Koyun ve sığır eti 
alınacak 

İst. Lv. Amirliği ::.a. Al. 'Ko. dan: 
ı .~ ton koyun vcyıı sığır eti s:ıtın 

alıııncnktır. Puı:arlıkla t•ksiltmcsl 7. 
8. 9 ~2 cuıııa gUııO sunt U te Topha
nede İst. l.v .• \. Sa. \l. 'Ko. nun 1 -
ılır. Kuyun C'tlııio tahmin bcd lı 
ı.ıo,ı;oo lirn il temin-ılı 3 31 lır ı ıO 
kuruş. ·ı· ıı er ıı bellI ~ kit koıııl -
yoııa ılı e crL (6-S ) 

Kuru ot alınacak 
be u Al Ko dan: 

:! t.c- m 

nı havt ol.ı.rnk knnunun tnr1tatı da're
sinde hnzırlıy•ıc:ıkları kapalı zarttanm 
Ocllncil madd('(le yazılı 8."latten bir s.'lat 
evveline ltadnr komisyon rcls.ltf: ne mak· 
bu:ı: mukabilinde v<'1Tllc2M1 1Azım<1ır. 

Postndn olan ıı:cı-lkmc.lcr kabul edllml!Ql. 
(Sl63.6174) 2Z10 

Devlet Orman iş letmesi 

Satılık ağaçlar 
Devlet Orman hletmesl Dllzce 

Revir Amlrllı;inden: 
Devlet Ormau İşletmesi Düzce 

Rcıvırlnln Knynnşlı depo unda me\'· 
cut 106 metrc>kUp ve 777 d slmetre
küp muadlll 255 nd t gürgen tom· 
ruğu ve Abnnt depo unda mevcut 
476 mctrekUp ve 00;.> deslm trC'kilP 
muadili 670 ad t k kMr tomruğu 
10.8.1942 pa :ırtcs un saat 14 te 
Dllzc Rev r Am rl iti b nıısında mil· 
tc> C'kkil kom 'I) ond:ı ncık artırma 
ile satılacaktır. 

GUrıcC'n tomruk nrının bC'her m<'t· 
reküı ünun muh mm n bcdeıı 28 ve 
köknar tomruk'arının r hı-r m<'trt'
kUııiln(]n muhnmmen bcd lı C25> il· 
radır. 

CUr n tomruklnrı DUzcc>-Rolu c:o· 
fııer nd ve köknar tomruk'ıt,., 

Ah nt gı !ün!' ldf'n 'iOI !ızı-ı n iP 
k mvo!'ln'"n kah il tnhm 1 hır sı>kll• 
d o UI> satı n n t ııar•rn •ıv"l'r An· 
kara Orm n l'rnum Milcltlr' ıl-ii .. -'P 
"e B?hı t tnnbul 0Mıan Cevlr"'P 
MUdl r ık! ,. ile D <' 1-. RC>vlr \· 

rn zde tomruklnr yer ndt" IY 
rült'"ı 1 r 

t t klılt'rln ,., 7 5 muvakkat te· 
Sa Al. K rla ı lur Ih 17 - m nııt Vt' t"vrıı' ı ı~zıml'ı,.r vı,. birik· 
9 2 pazar•c nü at 16 da m"r- , te ltınll' n vr $!1Rtlnde mt'T-kOr 
k z Sa. Al. Ko d yap lac kur. 1000 komisyona m r r•Hıtlıın 
ton ota istekli bulunmadığı takd r- (8[)58-6076> 2133 
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ViLAYETLER OKULLAR 1 
s - Ek811tmeııe ll'imıek leln lhale 1 tarihinden üç glın enci vi!Ayete mil- ı 4 - Eırraklannı tamam ıronilemıbcn- ı 

tarihinden t•n az üç e-iln evvc-1 na!ıa racaatla u.sul daire.sinde alacakları eh- !er müsatıaka;ı.-a ırtrmteı.J.cr. 

--------------- mildUrlilğune milra<'.aatla alacaklan hyet vesıka~ını gosterıncleri ve uçun- S - Müsa.bal<:ada.ıı bir~ evvoı ya- ----------------
1 ehil.Yet vesikasıru ve tlcan>t odaaınu ka- maddede yazdı enakı okuyup kahtı! nt eY'lıillun on llkJ.nci zu.nıu a,)Tica mek -

Benzin bidonu alınacak 1 1~8-942 pazartesi günll saa.t 15 te
dır. Toptan verme.t:e talip bulunma

M. 1'.L v~. sa. .Al. Ko. dan: dığı takdırde par<:a parça da satın 
zmir - Torbalı - Arapçı tt"kl ı · · t ı · ~ Beher adedine 80 l:lra 11yat ta.ıumn alınablllr. Katı rteminatı 15i5 liıa

Umumi Heyet Toplantısı ed!len 1000 adet berız1n bjdortu 7-2-942 dır. Şartnamesi komi~nda her gün yıUı olduklarımı d:ı.lr vcslknyı muvak - e 1 • erıne c .ur ınız ı e ıııe crı, '....l90 tep heıkimJ.IPııce muayene ooalccıcikUr. 
yolu esaslı bir surette tamir kat temma.t mektubunu tekti! md<tııp- s.ıyılı kanunun lıukurııleriııe glire ha - Muayene nctice&lnde bedeni ve 6lhhl A· 

zırlıya<'akları teklif ıııektuplıırıııı ihıı-ettirilecek !arına koymaları mecburidir. le gunıi saat 16 ya kadar eııclırncn 
Bor Talebe Okutma ve Koruma. cuma ~ ııaa.t ıs te pazarlıkla sa.tın ı;orülebilir. Talipler mezktır gün ve 

Birliğı İdare Heyen Reisllğınden : aııruıca:ktır. Venne.k ~lelin 12000 saatte M. M. V. 2. No. lı satın alma 
lzmır Vi!AyeU Datml Encümmlııden: 6 - Amcltynt icln fazla maınniat ri~·aseline vermeleri lilzınıdır. 

r:ızası olanlarla zıraat lşlcrlrıe elveri511 
bulunmıyanlar mUsal:ıüıka .imıtilıanma 

ırlıremeczJer. 

N · · al ıı-.• ·•· kati •-•-~tıa ..... ·ııe b ... "'·~t -- koonısyonuna. muracaatlnrL izamnamemızın tınct maddesi .......... •·•:mu~ ""' """"~ .,.. (6179) 2302 
ı - 1zm1r - Torbalı - Anı.11cı yolu

nun ı~+75U f-304-(l()(J k1lometn-lcri ar"
sında ki kısmın <.'!!aslı tamiri 24. 7. 94~ 

taı-lhlnclen itibaren 20 ı:un mil<ldetıe ve 
kapalı zaı-t usu Uylo ncık cksllt.rru.>ye ko
nuJ•nuştıır. 

:.ı - Keşi[ hecll'ld 63.928 lira 30 kuros· 
tur 

3 Muvak1'rıt l(."111 natı 4146 um 42 
ku ıışlur 

4 - Keşıf evrııkı tzmlr Turistik yol
la~ mıntaka mfülilr!Uğün.lc ı:ı>riilebll!r. 

5 - bU~enlcr ihale tarihinden evvel 
turıst k yollan mınlaka mUllUrlü~un-

den ehli.}ct vesikası alacaklardır, 
6 - Eksiltme 13. S. 194:1 ta.ıihlnde 

Perşembe ll'llnU saat 11 de yapılacaktır. 
7 - lstek!Ul.'1" 2490 sa.yılı kanunun 

hlikıımlcrine ı:ôrc h zırlıyncaklan zar!
lan lhııle ll'llnü s.-ıat 10 n kadar maıl<
buz mulmbllmde vUAyct encümeni Mya

eetmc ve :r.arrıann saat 11 de acılacag. 
llftn ol11nur. (4262-5961) 2060 

Yol tamiri 
Kırşehir Duiıııt Eııcürneninrlr.n 
l'l.apalı zarf usulı) le eksiltme)e ko

nan ışı 

ı - Kırşehir - Yerkoy yolunun 
u+oııo - 48+650 kiloıııctrelcrı ara
sınrla 20672 !im 'i9 kıırıış kcşıf bedel
li esaslı şo~e tamiratı i,ırlir. 

~ - Bu ıŞe .'lit evrak şunlıırılır 
A - Grafik, n - Keşif ve keşif 

hııHı,ası, C - lln6U&I ve fenni şıırt
nııme, ll - Eksıllwe şartnamesi, E -
l\!ııkavclc projesi. 

3 - Ilu iş :.? ı. 1. 9 l!? tarihinden 12. 
8. 9 ~2 tarihine kRılar 11) gıin ınuddt!tle 
ve kapalı zarf usulu ile t!ksillıneye 
konulmuştur . 

4 - Eksiltnıe 12. 8. 9-!2 çarşamba 
gllnU sa:it 15 te dnlıııl enciııncn tara-
fınrLın yapıhc.ıktır. . . 

ll - i,teklılcrın eksiltmeye ızırcbıl
melcri için 1550 lira ıııuvaltkat tcıııi
ı:ıat vatırm ılurı ve ıışa;?Hl.ıkı v csikalıı
rı ibr.ı~ etıııekrl lfıwmlır. 

A - 'J'ic,ırct od.ısıııcla !<ayıtlı olılu. 
ğunıı. daır l'e•ikn. 

B - Bu iş içiıı hir hnfta e~cl vila
yetten alınmış ehlıyet 'lieslkıısı. 

C - Teklif mektup! trı ek iltme tn
rıhı olan gıınu s:ı:ı.t lll ten bir saat 
«'\ velıne kaıl ır daimi cncılıııen haş ki
lnbctıne makhuz ıııuknlıllinıle vcrnıele
rı 1111mclır. 

6 - Buııclaıı sonr-ıkl teklifler ve 
rıo ıaki g<'cıkmclcr knbul cdılıııı~ ccek
tir. 

7 - Oal•a ziyade tafsllit alınak is
t" .,nlcrın daimi enC"iinıen baş kitalıe
u;ıe ııııırncnat etıııderi litımııclır. 

s - IICLn ucretlcri ve~air masrafla... 
rın miitealılıirle nlt nlcluğu illırı olunur 

(fl051-1i075) 213'.l 

Yol yaptırılacak 
Bursa Nafıa Mudürlüguntlcn: 
1 - .M. K. Paş.ı - l.lalıkesır hudu

du yolunun o+uuo - lH-000 kilo -
ınetı eteri arasındaki kısııun tama
ıne11 blokaJlı olnıak yeniden inşası 
193090 lira 80 kuruş keşif bedL•llyle 
ve kapıılı zart usul yJe eksiltmeye 
çıkarılmıştır. 

ı - Eksiltme 15-8-942 cumartesi 
gu!lıi saat on birde Bursa Nafıa 
MtldUıltiğu bin;ı.sındıı teşekkül ede -
cek Nafıa eksiltme ve ihale komls· 
Yonu tarafındruı yapılııc.-ıktır. 

3 - Bu işe nlt, bayındırlık 1şlerl 
genel şartnamesi, şose ve köprüler 
ienni ııartnamesl, hususı şartnam_~, 
eksiltme ı;aruıamcsl, oca:klar grafigı, 
keşif celwli, sJlslleı fiyat cetveli ve 
rnukavele projesi N::ıfıa dnıresinde 
isteklilere gôsterılmektedir. İstih
kak Bursa .Mnlsandığından ödene· 
cektır. 

alınailc ve keşi! doS.Jl'llSlnı ııömıek isti· l'ost,ıch vuku bulacak gccikml'lcr ka 
yerıler her ll'l!n da1.rrıl encümen ımıernı- bul edilmez. (8005-5951) :.no~ 
ne mUracaat edebilirler. 

(5962) 2024 Dıvar ve yol tamiri 
!stant>uı Dett.erdarlıf:ından: 

mucibın\.e umumi heyet Bor'da hal· zarlık 2'tln ve saatinde l>L M. V. 2 No. 
kevı binasında 15 ağustos cumartesi ıu sa. AL Komlı;:vonuına ırelmelerl. 
gunü saat 15 te toplanacaktır. Ruz- (6llS) 2196 

6 - Kabul edilen ta'l ııpl«<kırı n<ilmu. 
netYC lfc>re bir kf!faletname aımıc. 

(6259) 2338 

Ahşap tahliyeli beton 
menfez yaptırılacak 

lzmır VlllY\.-U Daimi EncUmt.'lülnden: 
ôdooıi.:; - Cal.ıl yolunun ı+68Q.-

9 +ı..ıo ıncı Km. anısında )aptııılacak 

12 adet ahşap tabllyell mcnkı: J.lc kaL 

Deıtcrdarlı.k blin.a&ı aııka rophes!nde
k! ihata duvarJ.y.le yol Uttnl:raU 4li>lll 
kapalı zart usullyle okf'ılltm~c cıkarıl

Parke kaldırım inşaatı 
Kütahya VaMığnnden: 
1 - EsklşehLr, Alyon \Ol? TaV}ianlı 

yollarında yıaptırılacak otlan pnrke 
kaldırımlar Jçin alınacak 300.000 a
det mamul parke taşının llı.alesı gu
nü lıallp çıkmadığından :l..t!JO ı:>a) ılı 
ıhalat ıkanununun 40 ıııcı m;:uldesinC' 
tı:vfık.an 31-7-942 tnrihlnden ılıbu
ren bır ay zarfında pazarlıikla ihale
si kararlaştırılmıştır 

n.ınıe aşağıda yt.:ızıhdır. Bulunmaları 
rıcaslyle ::;ayın az.ıya a.rz ve teblı~ 
olunur. 

1) İdare heyetinin raporu. 
2) Murakiplerin raporu, 
3) Nizamnamede yapıl&cak ta.di

lil.t, 

Yapı işleri 
M.M.V. Satın Al. Ko dan 
Kırıkkale ve kuçuk Yoıgat'ta 

ı:rn.869 !ıra 90 kuruş keşif bedellı l~çı 
evlerıyle hekAr pavyonları 17. 8. 942 
paıartesı gıinil s:ı.at 16 da k:ı.n:ıh zarf. 
l.ı ek~ıltıııeye konulmuştur. Ilk temi
natı 23 3ı1 !ıra 80 kuru~tur. Isteklile
rin kanunun tarlfatı dahılınde haıır
iı) al'akları teklıf mektuplarını ılııtle 
gunil ~aet 15 e kadar m,tkbuz mukahi
li )1. M. Y. 4 oX. lu Sa. Ko. Reh;Ji_ 
ği.ne vermeleı ı. Şartname 21 !ıra. 99 

nushr. 
Ellc."lltme 10-8-912 pa.zıtrl{'6! e-ilnU a:ı.

at 15 te defterd~ırlık blımısmda mllll 
emlftk müdurluğündıe mute&c:•kıkll komls-

dınm lnı;aıı.tı ve ıı.>ıu yolda b.'lı:ı men- yonda yapılac:ıktır. Keşi! b2<lel!\ 
tezlere radyc inşası Jşl 352 ı:,ı lira 67 ku· 

(226r,5,56) lira muvald«ıt teminatı 1'199 
ruş keı;!! bedeli Ue ::?b. 7. 942 tarihinden Ura 92 kuruştur. Münakasa evrakı mll-
1Ubaron 20 i:Un müd<lcUe kapalı eksilt- 11 IE1llık mildi!ı-luğundc e-oıill<."bl:l1r. 
me;~ konulımuş~ur. !steklUertn en az bır ta:ıhhilttc 15000 

Eksiltme 17 a~usto6 942 pıızart.cst ırU- liralık bu işe benwr lıı )"aptıklanna da· 
nü saa.t 11 de lzrnlr vfilyeU datml enci!· ır !da?X>lerlnden almış olduklan ves1 -
meninde yapılacakbr. kalara lstlna<len lstanbul vllAYl'll11c 

Bu eksiltmeye alt kestr ve keşi! t..ı!- müracaatla ihale gilnUndc-n C1aUI s:iln
sUa.t cetvel:l, eık6Utmc ı;artnameel ve 
mukavele projelerıyl.e tı:vıııt &!lsJ!esl cı."l

vell 1zrnlr, Ankara, !stımbul Natıa mil
dllrlükleı1nde i'OrUL1.lp tetkik olunabl-

leı1 huri~) ile gun evvel alınmıs ı'hll~e1 

ve 912 yılın:ı alt tlcarc.ıt odası ves1ka~l:r

le muvakkat kmlnntı muhtevi ve :!-'90 
sayılı kanunun tnr!fatı dalrf'lllnde ha-
zırL:ı.nmıs kapalı ve milhilrlU zart rıııru. 

1stcık1'ilcrln 2.J.00 sayılı yam hUkUm- nunda tekli! mektuplıınnı !lıale ııünü 
lerine i'Ore hazırlıy:ı.cıı.kl:ırı 2614 llrnlıl< 

lir. 

muvakkat teminat ile ehliyet ve 19!2 
saat 14 e kaclar komisyon rclfllli::lne 
makbuz muk:ı.bllılmlc tl.'\•clıl l'tmt•l<'rl 

Ticaret Odası veslkntannı havi tcklltnn· c77ıH-5flOOl 1
sn 

meleı1n1 )'Ukarıda muayyen tarıhtckl sa-
atteıı bir saat evveUne knd;ır cncum<!n 
rlyaset.lııe tevdi lıle makbuz almal:ı.n IA
zımdır. 

•Post.ada va.ki gedkmeler kabul c.m-
mez. (4320-G027l 2065 

Eksiltme ilanı 
Esklşehlr Su İşleri 9 uncu Şube 

Mudiııltlgıınden: 
1 - Eskişehir Su lşlerl 9 uncu şu· 

be müdürlu!;ü mıntakası dahıllnde 
bulunan l~iıtahya'cta Sarı \ e Knı.ıaıı 
derelerin ısHilu muhammen kıeşif 
bedclı C32:!30) lira (90) kuı u~tur. 

2 - Eksıltme 28. 8. 912 tarihine 
rastlıynn cuma gunı.'ı saııt 15 te Es
kl~ehir su J.şleri dnlresındu knı>alı 
zarf usulıyle yapılacaktır. 

3 - İstekliler cksııtmc şartname
si ile huna miıteferrl clığer evrakı 
Eskışehir su l~lerı 9 uncu şube mu
diırltiğti lle Ktltnhya Nafıa mtidür
lüğunde görebilirler. 

-1 - Ekısıltmeye gırobılmek için 
isteklilerin <2417) llra C32> kuruş
luk teminat vermesı ve eksiltmenin 
~ apılacağı gundeıı en az üç gi.ın ev
vel elllerinde bulunan vesikalarla 
birlikte bir dilekçe ile F.ıskişehlr vl
Ia.yetirıe mürrıcaııt ederek bu işe 
mahsus olmnk üzrore vesika nlm:ıla
rı ve hıı vesıkalnrı ihraz elıııclı ri 
•arttır. Bu miiddet içinde ve~lkn ta· 
l~binde bulunmıyanlar eksiltmeye 
lştırak cdenı<'zler. 

5 - 1steklilc!'ln tekllf mckturıln· 
rını 2 incl maddede yazılı saatten 
bir saat evvelin<' kadar su işleri 9 
uncu şube mürlürltiitüne makbuz 
mukabılincle vermeleri lfuı.ımdır. 
Post ada olan gl'cilrnırlC'r kabul E>-

dllmez. (8156-6173> 2160 

Tamir işleri 
İstanbul Defterdarlığından: 
Defterdarlık binası ön cephe kıs

mında yapılacak tamhat ve tnclılD.t 
işleri kapalı zarf usullyle eksiltme
ye çıkarılmıştır. 

Eksllt.me 10-8-!)42 pazartesi gi!nU 
saat 15 te defterdarlık b;nıısında 
Milli Emllik Mürlürlüğünde müte
şekkil komi .. yondn yaııılacııktır. Ke
şif bedeli (73786,50) lira, muvakkat 
teminatı 4940 liradır. 

Münakasa evrakı MilU Emlak Mü
dürlüğunde görülebilir. lstc-klılerln 
en az bir taahhi..bte (60000) liralık 
bu işe benzer Jş yaptıklarına dair 
idarelerinden almış oldukları vesi
kalara istinaden İstanbul vllfiyctine 
müracaatla ihale günunden tatıl 
giın!eri harfe 3 gün evvel alınmış 
ehlıyet ve 942 yılına alt TJcaret o
dası veslkalariylc mm·akkat temi
natı muhtevi ve 2490 sayılı kanu
nun tarlfatı clalresinde lırııırlıınmıs 
kapalı ve mühürlü zart derununda 
teklıf :rnektuplnrını ihale günü saat 
14 ~ kadar komisyon reisliğine 
makbuz mukabilinrle kvdl etmele-
r!. (784 t-5786) 1853 

Tepecik asri mezarlık yolu 

Kapalı zarf usuliyle 
eksittme ilanı 

Yozgat ı\ı.1ıa Müdurlugunden: 
1 - Yozgat htikümet konaı;ının 

(yuz yirmı ıki bın yU;ı: ylrml dokuz 
lira kırk beş> kuruşluk bakıye ın'ı.ı
alı kavalı zaıf usulu ıle ekslltıne_ye 
konulmuştur. 

2 - ]Ju ı~e ait ııartname ve ev
rak liUnlaıtlır: A - Ekbilt.mc şarlna
mes1, B - l\luka\ ele prohısı, C - Na
fıa. l~lerı genel şarlııamesı., D - Yapı 
ışlerı fenni sartnaınesı, E - Elektrık 
ve sıhhi tesısat keşıf ve şartname
lcrı. F • Metraj, keşif hulasası ve 
projeler. 

İstekliler Yozgat Nafıı.ısında bu 
evrak ve ;:;artnamelerı ı;ôrebilırler. 

3 - Eksiltme 17-8·042 ı:ıazıırtesi 
gunu saat 15 te N::ıfıa :\iıichirluf,un
de toplanacak komısyon hu7.urunıla 
yapılacaktır. 

4 - Eksııtmeye girebilmek için 
lsteklilerın yedi bin üç yüz elli yedi 
llra muvakkat teminat vermeleri 
ve bundan başka aşa 'ı<lakl ves::ıikf 
haiz bulunmaları lfızımılır. 

A - En az elli bin liralık yapı 
ınşaatı yapmış bulunması. 

B - İnşaatın ınesuliyetı fennlye
slni tekefful etmiş lıir mühcnılıs ve
ya fen memuru istihdnmını taahhut 
etmesi. 

C - !hale tarihınden n~garl ilç 
gün evvel müracuntla VJH\.yetten 
eksiltmPye gır<'hilccl'klcrine dalr ve
sika alm:ıları şarttır. 

5 - Teklıf mektupları ücilncü 
maddede yazılı saatten bir sant ev
vclıne kadar Nafıa dairesine getiri
lerek komisyon rcislı~inP makbuz 
muknbılinde verilecektir. Posta ile 
gön<1erilecek mekturılıırın nlhavet 
Uı;:Uncü maddede yazılı saate kadar 
gelmiş ve dış zarfının miıhür mu
mu ile iyice kapatılmış bulunması 
lilzımdır. Postada olan gP<.'lkmPt>lr 
kabul edilmez. (8061) 2131 

Toz şeker alınacak 
Adaoa Belediyesi Riyasetinden: 
1 - Beledrye kanarası gazoz fahri • 

kası için 160 torba toz }eker kapalı zarf 
usuli}le satın alınacaktır. 

2 - Muhammen btxle!i beher ki !osu 
96.5 kuru} olup muvakkat teminatı 1158 
lliadır. ' 

3 - İhalesi 14·8-942 Cll'J11a günü saat 
10 da belediye encümeninde yapılaca.kur. 

4 - Şaruıames.i belediye )<tzı işleri 

müdtirtüğünde olup ~tiycnlere parasız 
ol.ırak ı<:önderilir. 

Talipler tek.lif mektuplarını teminat 
makbıızhıriylc birlikte muanen saarren 
bir saat evvel erıcumene vermeleri ilan 
olunur. 2007 

Bina tamir ettirilecek 
htaııbul Deflerılıırlııhndaıı: 

4) İdare heyeti ve mi.lrakipler se-
çimı, 

5) Yeni yıl bütçesi. 1553 

MİLLi MODAF AA V. 

2 - Tahmini t>edel 30.000 lira ve 
muvakkat temıinat akçesi 2250 lira
dır. 

Etüv tamir ettirilecek 
)[. )1. \'ek. S'l. Al. .Ko elan: 

3 - Ek..<Ultmeye gırmek için viHl
yet Nafıa Müdürluğüne müracaatla 
alacakları ehlıyet vesıkasını vu Ti
caret odasına kayıtlı bulundukları
na dair vesikayı muvakkat teminat 
mektubunu daımi encümene ibrıız 
etmek mecburı<l•r. 

4 - Bu ış hakkında fazla malfi
mat almak ev dosyayı görmek ıstı
yenler her gun daınıi encümen kn
lcmine mUracaat edebllirlı>r. 

5 - lsteklilerin her gun 3 üncU 
maılrlede )'azılı vesikalarla Ktil nhyıı 
Vl!Ayetı daimi encümenine müra
caatları ilan olunur. (6280> 2343 

Şose yaptırılacak 
Hatay Nafıa Müdü rlıiğuııden: 
1 - !skenderun • Payas yolu -

nun (6 + 750-21 +526) k.lometrcleri 
arasın<la noksan kalan kısmın şose 
lnşa.;ı kapalı zarf u:sulu lle münaka
saya konulmuştur. 

2 - Eks,ltme 25 ağu.c;toş 912 salı 
gunü saat 11 rle Antakya Nafıa Mii
dlır!Uğiı odasında müte.5ekkil komis
yonda yamlacaktır. 

3 - lstiyenler husu.c;i şartname 
ile proje ve evrakı ke~fıyı?yı Nafıa 
Muclürlı.iğün<le görebılirler. 

4 - Bu işin keşü bedeh 7-1223 lira 
69 kuruştur. 

5 - Muvakkat temlnat 4962 lıra
dır. 

6 - Taliplerin !haleden en ıız 3 
gün evvel bu işe benzer inşaatı ba -
~ıırrlıklarına <laır evrakı mushlteleri 
ıle bırlikte vılii.yet makamına mU
rnrant ederek alacakları ehhyet ve
sikasını 21!JO sayılı kanuna uygun 
olıırak hazırlıyac:ıklan tekli! mek
tuplarını ve bunlarla blrlıkte foml· 
nnt mektup veya makbuzlarını ve 
Tiraret odası vesikasını ihale giinü 
snat 10 a kadar komisyon rlvnseti
ne makbuz mukabılinde vereceoklC>r
dır. 

Postada olrın gecikmeler kahul 
edilmez. (6231) 2334 

Memur almacak 
Isparta C. :\1. U. lığin<1en: 
:gı(ırcl ir kazası rualıkeuıe~i yirmi lira 

aslı nııın~lı başkfıupliği ile Sulçuler 
kazası 20 lira nsli maaşlı b.ı~'kiıtip 
mııavınliğı munhaldir. 

Lise veyıı orta okul mezunu olnırtk 
ve nıemunn K. nun 4. uncu m ıdrlesın
deki evsaf ve şeraiti haiz bulunmak 
ve 20 lirayı alabilecek olan kim ,ete
rin evrakı mııshiteleriyle birlıktc b
pRTta adliye encumenınc müracaaı ln-
rı iilin olunur. (629") 2:148 

Memtll' aıranıyor 
)lnlarya Beledıye Rıyasetinclen: 
1 - 260 !ıra ucrctli hdedı> <'miz 

t"lcktrik mulıendtbliıl;ı ile 70 lır:ı. tic
retli baş uıontor ve 70 lir,ı ucrellı bir 
adet elektrık sayaç ayar memurlukları 
mıınlı'lldır. 

2 - Talıplerin dıploma, ehlıyeınn
me ve saır evrakı musbıte &urcllerıy. 

Lİı; nd,•l sc)) .ır etııv p.ı;rnrlıkla ta
rnir ettırilel'c ktir. Ke~if ve ~:ırtnıııııc._ 
~ı kıırnis~ onrl L g .. rıılcbilir. Pa1.arlı1h 
8. 8. !I 1 :! ~.ılı ~unu s ı ıt l ') te )1. :'il. 
Y. 5 Ko.lıı 'ılın alıııa knıııi<) onunıla 
) :ı.pıl ı<·ııklır. ı~trkli!..rin ınııa~ yen ı.;un 
ve 'mite knınl,ynnd,l bulıınııı,ıl.ırı. 

(Li270) 2323 

Mikrometre alınacak 
)1. .\l. \' <'k ::>.ı • .\.!. K u. tLm: 
I!rpoı ı~ın tahmiıı edılcn beıld 

( ~:! ~ı; :.!.>) Hai)ııı.ırk ohn 1 k ılerıı .:e
ııııuı (151) adet ııııkrorııetre ıa. b. !!12 
per)eıııhc gıuıu saat 1.5 le p.ızarlıkla 
s.ıtın alın.ıt:.ıktır. :;>.ırtıı:ırııe,ı her ı;un 
kuıııı,,~ unıl ı gurulclıılit. Taıııaıııın ı 
t ıliıı çıkıııaılıi!ı tat-dırılc b<ıluner»k 
:ıyrı ınliıılere ılıııle cdıleııılır. K.ıtl te. 
ıııınatı (:$.?~) lır.ıdır İskklılcrın ıııez
kür ı;ıın ve sa ıtlc .\1, }[ ,._ 2 Xo lu 
Srı. ı\ 1. ""· nıın ı g:r.I rııelerı. 

(ü:!72ı 2a25 

Kurşun alrnacak 
)1. )1. \ek. ::ı ı .• \!. Ko. narı: 
Belwr kılo>nıııın ııııılıııııımen lıc·deli 

(jj kııı il~ ulan aou tun kur~ıuı pnzar
lıkla ı..ı lııı alıııac.ıktır. Pıııarlıii."ı ı k 
8. !) I .! ('llııı.L gunıl ,a.lt l G dııdır. 

llıılıııı.ılııleıı ııııktar s1tın uJııı ılıi
Jir. Kalı ıcıııın.ıtı :!2.000 lıradır. Şart
nııme,i h~r ırnn koıııis) onll,L lo(urıılchı
lıt'. 'l'alpler ıııezkfır ırnn ve s,Lattc .\L 
l\J. \'. 2 N'o lıı !:i.ı ,\J. Ko. Rs. nııır ı. 
ca tll.ı rı. (6üi0) 2:1ıı;ı 

Arap sabunu alınacak 
M .. \1. \ 'ek. ~a .• \1. .Ko. dan: 

Beher kılcısuna (7ll) kuru~ ti)at tah 
ırıin erlıkıı (.111) tun arap sabunıını.n 
31. 7. 91\ı gıınunılekı kapalı znrfla 
lk,iltıııesınl' btekli çıkuıadıl(ınd.ııı 
:!l. b. 94":.! ıtıınu baat 15 te tekrar ek
ı.ıltıııe~ e kuıııılırıu~tur. İlk teıııın ıtı 
(llli5) lir ıdır. Parç:ı. parr;a da alın,ı
hilir. Yermek isti> enlerin kanunun 
t ırıfatı el ıhılinde lıazırlıyacakları 
tı·klıt ıııcktııplarırıı S.L.ıt 1 ı e kadar 
l\I, ~ı. V. ~ No lu Sa. ı\ l. Ko. n-'1 ver
ıııl'leri. tiArlnamesı komisyonda goru. 
le bilir. (ü210) 2306 

Bir ambar yaptırılacak 
.'.\l. .'.\1. Yı•k. Sıı Al. Ko. rlııo: 
ıanı;o lırıı tiO kuruş ke)if bedelli 

Kırıkkale"de ınşıi ettirilecek bir am
h:ır ek•ıltıııesine :!8. 7. 942 de istl'kli 
çıkııı,ulığından 8 S. 912 cıımartl!•ı 
gıınıı saat ıı.:ııı t1 ı kapalı z.arflıt tek
rar eksillmc~ e konulmuştur. ilk tc
ııılnatı !1111 lır,a ,5 ı kuru~ oluı> ke~ıf 
ve Şnrtnaıııesi .s11ıın nlm:ı. Kn. d.ın 60 
kıırıış mııkahili verılir. İstc-klılerin 
eksiltme gıınıı snat 10 ııo .aka.dar 2190 
s:ı~·ılı kanıın alıkılrııın:ı. ız:ore hazırlıya. 
cııklnrı z.ırfl:ırt .M. M. V. 4 No.lu Sa 
AL. Ko. vermeleri. 

(6ll5) 2296 

Erkek alınacak 
ie bırlikte mur:ıcaatları iHı.n olunur. M. l\I. Vl'k. Sn. Al. Ko. dun: 

(6211) 2340 ' aı. 7. 012 tırihınde kapalı zarfl{I. 
t'kfiiltnıcJ c knoul.ın 8~95 lira mııhaın
rncn lwd<'lli 25 k.ılem erkek ıç-ın is
tekli çıkrıı~dığından 21. 8. 912 cuma 
gunıı s:ıat 16 d:ı. tı-krar kııpnlı Mrfla 
eksiltıııe)'e konulmu~tıır. İlk teminatı 
61 ~ lira 63 kuruştur. S.ırtnamt~I ko
ınısyonda gtırlılehılir. lsteklilrrin ka
nunun t ırifatı dahılın<l<' hazırlıyac'lk
ları teklif mC'ktuplnrını ek•ıltıııc tzü
niı sn ıt 1 ~ e kachr l\I. }f Y. 2 No lu 
satın alııı ı knnıib~onuna verıııel<'ri. 

Kaldırım inşaatı 
.!\laln.ıya Valiliğinden: 

1 - Malatya • Akçadağ yolu teb
dıli guzergahında yapılacıı k kaldırım 
ın).ıatı kapalı zarf usulıyle ekbıltıııe
yc konnlıııuşlur. 

2 - Bu l~t! ait evra.k: 

(6211) 2307 

kuruşa vcrılir. (6111) 91!)8 

Elektxik tesisatı 
M. M. V. Sa. Al. Ko.dan ı 
10106 lıra 20 kuruş keşif bedelli 

Polatlı'da eleklrık tesisatı ikmal in
,ııaau ışı 14-8-1942 cuma ~nu saat 
11 de kapalı zarfla ıhale edilecektır. 
Ilk teminatı 757 lira. 94 kuruştur. 
İsteklilerin ihale gtin ve saatınde 
M.M. V. 4. No.lı Sa. Al. Ko.na gel -
meler!. Ke§lf ve şartnamesi 51 ku -
ruş mukabilınde verilır. 

(5973) 2033 

Tezgah ve saire alınacak 
M. J\t. V. Satın Al. Ko. da : 
513~7 lın muh:ımıııen bedeli 11 kll

lcın tczı::Ah ve sarenın pnzarlıkla ih:ı
ıe,ı 7. b. 942 cuma gunu saat 15 te 
y.ıpılacııktır. Kati temınatı 7934 lıra. 
70 kuruştur. Şartn:ıme~i 211 kuruş 
ınıık'lbılı \erilir. 

İsteklılerln pazarlık glln ve saatin
de )1. 'f. Y. 4. N'o lu satın ;ı.lma ko. 
rnı~ynnuna gelmeleri. (5994) 2109 

Yapı işleri 
M. M. Vek. Satın Al Ko. dan: 
26685 lira 30 kuruş keşıf ebdelli 

Kayaş'ta lkı depo ınşaatı 17-8-942 
pazarlE'sl günu saat 15 te kapalı 
zartla ihale edllecektir. İlk temınatı 
2001 Ura 40 kuruştur. Keşıf ve şart
namesi 133 kuruş mukabilı verilir. 
lsteklllerın ihale gunu saat 14 e ka
dar 2490 sayılı kanun hükümlerine 
göre hazırlıyacakları zarftan M.M. 
V. 4. No lu Sa Al. Ko. na vermele-
ri. (6013) 2113 

Yonca ve saire alınacak 
M. M V. 1. No. sa. AL Ko. dan: 
ı - Aıatıda cuıs ve mlktarlan ya

zılı ile ka~ yem madtlcsl acık eks.!.Jt
mesl 6-8-942 saa.t 15 t.c Ankara Lv. A 
bınnsın<J~ llt: M. V. 1. No. sa. AL Ko 
da yapılacaktır. 

:ı - Muhammen bedeli 1050 Mra Uk 
iemlnab 78 Ura 7S lcurw;tur. Sartna. 
mesl Ro. da ıroıiihtr. 1766 

cı nsı l\Ilıktarı 

Yonca 
Pancar 
Havuç 

1000 
1000 
1000 

Yapı malzemesi alınacak 
M. M. Yek. Sa. Al Ko. den: 

39973 lira 37 kurue ıce.ıt bedelli in
şaat malume&I 10. 8. 942 ırünil E&.at 15 
te kapalı zartla ıha.le edilec*Ur- llk 
lemln.au 2998 ld.rad!r. Keetr ve 511.rtna
mcal 120 kUT\U muk.abl.li eatın a.lma. Ko. 
dan verfllr. lsteklUeMn 2490 SBY•lı ka
nunun ahk!ıruruı. ııore hazırlıyacakl.arı 

zıu11an eksiltme ~ü saat 14 e kada.r 
M.l\l.V. 4 No.ıu sa. AL Ko. na vermeleri. 

(5718) 1811 

Yapı itleri 
J\f. 111. V. Satın Alma Ko .d.ıı.n ı 
962 \4 lira 9 kuruıı keşif bedelli Ma

mak'ta ikı pavyon ın~ası 12. 8. 94.2 
ç:ırşamhıı gilnu &aat lll te karıah zarf
la eksillmeye konulncaktır. Ilk temi
natı 7128 lirll 80 kuruş keşif ve 
Şıırtnamesi 481 kuruş mukahilı satın 
alml\ komisyonundan verilir. İsteklile
rin eksiltme ~ılnil sa.at, 14. e kadar 
2490 sayılı kRnuna ~öre hazırlıyacıık
la.rı zarfüırı M. ~f. V. 4. No. lu sa. 
tın alına komisyonunll vermeleri. 

(5869) 1988 

4 - Eks!l1me:ı:oe ıılrebllmek için 
lsteklilerm 10001 lım 54 kuruş mu
vakkat temlıı::ıt vermeleri, tıcnret o
dasına kayıtlı olcluk'lıınnn dair vesi
ka ve bu lı;i bnşnrabllecı>k elıliydte 
olıitıklarına dair ihale gününden en 
ıız uç gün evvel vilayet makamına 
nıüracaatla usulü dairesinde nlacak
ları ehliyet vesikasını göstermeleri 
ve üçilncii maddede yazılı evrakı o
kuyup kabul ettiklerine dair imza 
etmeleri velhnsıl 2490 sayılı la'ınu
nun hüktlmierl dairesinde hazırlıya
cakları teklif zarflarını 15-8-942 cu
martesi gilnli saat on:ı kadnr Nafıa 
Müctılrlllfiindc toplanaC'ak komisyon 
Rı>islığıne makbuz mukabilinde ver
nt<'leri IAzımdır. 

Postnlarda vukuhulacak geclkm<'-
ler kabul edllmez. C5379) 1949 

Yapı işleri 
ZongUldak Vilayeti Daimt 

l'.nenınclcn ı 

tamir ve inşa edilecek 
ıı:m.ır V11Ayetl Dalml Encümen1ınden: 
ı - Tepecik • Aı;rt mezarlık yolu 

s+s.ı3--6+113 kJJoınetreıerı arasının 
1ıı:ba usutıyıe asra.mı kar>l'<lma ınaası 
27. 7. 942 tarlhlndcn ırnı.ırcn 20 ıriın 

Encü • müddet.le ve ka.prclı ;.:ar! usull.yle t.>kıııllt-

Yil;h et lıukuıuet binası t,ımırat ~e 
ıntlıl:ıt i~lerı kaıııılı zarf usuliyle ek
ı>iltıne; e çık.ırılnıı~tır. 

Eksiltme 31. h. !11:.! p'lzRrlcsı gilniı 
saat 15 le defterclnrlık binasında 
.'.\!illi Eıııl~ık muchirlu~unde muceşek
kil komisyonda y.ıpıla<'aklır. 

A) lla; ındırlık işlcrı genel şartna
ınesı, B) ı)ose ve koprulcr kılrgir in
ş,lanna daır fenni ş.ırtname, (;) ilişiği 
hubusı tcnni şartnaıne, D) Silsılei fı
yat cetvelı, E) Keşif hulılsa cetveli, 
F) Eksiltme şartnamesi, G) Projeler. 

3 - Y.ıptırılac.ık kaldırım in~na
ıının nıuhaıııuıen keşif bedeli 70Hııı 
lıru ll t kuruş ve bu be aıt muvakkat 
tcıııinat 4795 hradır. 

4 - Yaptırılacak inşaat l. 8. 942 
tıırihinden itibaren kapalı znrflı:ı ek
sıltıneye konulmuş ohq> 2 ı. ti. !H2 ta
rılııne rastlıyan paMrlesı gıın u sa.ıt 
16 da ıhalesi yapılacaktır. 

Sebze alınacak 
:.'\f. M. V. l No. Sa .. \1. Ko. dan: 
ı - Aşağııla cins ve miktarları yıı

zılı seh?.rlerin ııazarlıih ll. ıs 942 baat 
15 Le 1\ nkara. Lv. A. hlna~ıncll\ l\I. M. 
V. 1 No S11. Al. Ko. ela yapılacaktır. 

2 - İsteklilt!'rin belli günde katı 
tr.minntları~ le Ko. dl\ hulıınııı ıları. 

Üç ambar illJ& ettirilecek 
'.lif. M. Vak. Sa. Al. Ko. dan: 
28-7-942 ırilnü 15telcllıı.t cıkmadığuı • 

dlln 39H~t Hm. 80 kunı.s lre$!t bedell1 
IC'ilcük You.ı:rat•t.a üç ambar ~ 8·8· 
942 euma:rt.esıı ll'l!nü saat 11 de tekrar 
k:aT>rı.ılı zarfla eık~ttmt!')"e konulm~r. 

İlk tmıtnatı 2938 lira 63 İk'\JJ'Uştur. Ke
ei! ve eartnnmoea 196 'kunıt bedel mu· 
k.a.b11J vortanıEkteclir. lırteklfledn »ıa.ıe 

8"ilntl sa.at 10 a kadar 2490 sayılı kanu. 
na i'Ol"e ihazırhyacaklan zar!l'llnJU. M. 
M. V. 4 No. lu sa. Al. Ko. na vennelft"I 

Zonguldak şehrinıle Mithatpa§a 
tnalıalesınde yapılacak (20414) lira 
(111) kuruş ke§ıf beılellı halk sığı • 
n11ğı ikmali in§nııu i l 20-7-1942 ta • 
:tihınden ıtıbareıı 25 gUn müddetle 

• kapalı zarf usuliyle ek ıltmeye ko· 
ııuımu~tur. 

Eksiltme U. ağustos - 1942 cuma 
g-Uniı saat 11 de Zongulda ' ıa vlltı.· 
:Yet daimi eııcUmeııınde yapılac:.ak -
tır. .. 

mcyc konulmuşt.ur. 
2 - Kl-şlr OO<leli 5,; 000 llrnilır. 
3 - l\Iuvakkııt tunlna.t 4 000 }lııı.dır. 
4 - !steıı.ıncr tu11lst1k yollar mıntaka 

mil lfrrlilWntlon ehliyet vesikası afaeıık-
ıa.roır. 

5 - F..kslltme 17. s 942 pazartesi e-il
nü saat ll de lzmlr vnııseu daim! en
cümeni odasında yapılacaktır. 

IS - Eksilrıneye girmek istiy~ııle
rin bu kn bil ışll'rde laaka! 25.0oo lı
rnlık inşaat vucude getirdiklerine chir 
Nafıa miıdıırluği!nden alacakları 942 
ye ait bır vesika ile tıcuret oda,ı ve
sika,ı ihraz etmelerı ve ıhaleden iıç 
ıı:un evveıı Nafıa miıdıirlıı i;iınılen eh
li> et vesik:ı;,ı almaları we~ruttur. 

Cinci ?.Iıkt.ırı 
Domates 800 
l'~tlıc ın 

Karınız 
Barııya 

Kalı ak 
'l'a1.r fasulye 
llılıt>r 

(6281) 

2400 
2000 

600 
2100 
33110 

300 
632'! 

Tahmil ve tahliye işleri 
M. M Vek.. Sa. Al. Ko. dan: 

(6114) 2295 

Çiğ bezir alınacak 
M. M. Vek. Sa. Al. Ko. d&n: 

Ordu Hasta Bakıcı 
Hemşireler Okuluna ait 

bazı izahat ve okula kayıt 
ve kabul şaı:tları 

1 - Ordumuza hastabakıcı ve 
hemşıre yetı~tlrmek uzere Ankara'
da ?vL M. V. tarafından 1939 sene -
smde acılıru11 olRn hastabaklcı ve 
hemşireler okuluna bu sene de 45 
tali!!be alınacaktır. Okula gırmek ar
zu edenler, bulundukları mahallin 
valiliğine, kaymakamlıi::ına ve> a as
kerlik şubelerine dılekçe ile mura
caat edeceklerdır. 

2 - 3433 sayılı kanun mucibince 
bu okuldan mezun olacaklar, me
mur olup tekaUdıye alacaklardır. 

3 - Mezun olanlar altı senelik 
mecburi hlzmeUerini ordu hastane
lerinde yapacaklar; ondan sonra ar
zu ederlerse memleketteki bütün 
sıhh1 te,5ekküller ken<lılerine aı:ık 
olacaktır. 

4 - Tahsil mliddetl 3 sene olup, 
bu muddet lı;lnde okurlara ayda beş 
lira harçlık verilecek. laşe ve libas· 
ları tamamen okula aıt olacaktır. 

5 - Okuldan mezun olanlar, ba
rem kanununa ı::öre 20 llra asil ma
aştan başlamak üzere maaş alacak
lar, ve bu miktar gltikçe çoğalacak
tır; bu zaman dahı iaşe, glydırme ve 
barınma orduya a.ıt olacaktır. 

6 - Okul 15 • Eylül - 194.2 de 
tedrisata başlıyacaktır. 

7 - Okula kayıt ve kabul şartlan 
ııunlardır: 

a) Tiırkiye Cumhuriyeti teba.nsın
d'an olmak ve Turk ırkınılan bulun
mak, 

bJ Sıhhati yerinde olmak ve du -
rumu her ıklimde vazife görmiye mil 
sait bulunmak (bunu herhangı bir 
hastane sıhhi heyeti raporu ile tes
bit ettırmek ve evraka. battlamak Ja. 
zımdır). 

c) Okurun yaşı on ıılndan aşai!;ı 
ve yirmi ikıden yukarı olnııyacaktrr. 

d) Kendlsı ana ve babnsı iffet eh
linden olmak (bu vaziyet polisce tev. 
sik eıtırilerek evraka bağlanacak • 
tır). 

e) En az orla okul tahsilini bitir· 
mlş olmak (eleme imtihanlarında 
muva.ff\a.k olmak şarttır) veya bu de
recede tahsil gordtiğunü i,,baı etmek 
(tasdikname veya bunun bir tasdıklı 
sureti muameleli evrakına eklene • 
cektır. 

f) Evli veya nişnrılı bıılunmnmak 
(evvelce evlenip boşe.nanl11rla koca
sı ölmiış ol:ınlar h"'l!bul edilir> buna 
ait medeni hali bıl<1ırir musbit ev • 
rak keza eklenecektir. 

g) Okur sıhhi sebepler dışında o
kulu kendiliğinden terketıi/tl, evlen
me suretiyle veya diıter inzibati se
beplerle okuldan çıkıırıldığı ve altı 
senelik mecburi hızmetl YaP-
madtğı veya. ıamamlamadıın, 
ve yahut 111hht sebepler dışında o -
kuldan çıkarıldığı tekdirde tahak • 
kuk ettirilecek mektep masraflarını 
tamamen ödeyeceğıne ve ı.österdi,!!"i 
vesikaların tamamen doğru olduğuna 
dair noterlikten tasdikli ve kefilli 
bir teahhtitname verecektır. 

8 - Yukarıdaki şeraiti haiz olan 
okur, okula. imtihansız ola.ı•ak kabul 
edilecektir. 

9 - Yukardaki maddeler mucl -
bince evrakının muamelesini bitiren
lerden, vilA.yet, veya kaza, merkez • 
!erinde oturanlar, bu makamlar ve 
a.skerlik şubeleri vasıtasiyle evrak· 
lıa.rını doğr\l<ian do~ruya Ankara Or
du Hasta Bakıcr Hemşireler Okulu 
Mtl<lUrlUğllne göndereceklerdir . 

10 - Müra<'aatların a~stos 1942 
nihl\yetlne kadar sona. erdırılmesl 
lazımdır. 

11 - Okurların kabul edildikleri 
ve mektebe hareket etme tarihleri 
aynı makmalar t<a.rafıncls.n kenrlile
rtne bildirilecektir. 

12 - Kabul edileceklerin otrnlun 
bulunduınt Ankara.';1.•a karlar ırelmek 
ve okulda tekrar yapılnc.~k sıhhi 
muayene neticesi ha.~ıahkları tebey
yün edenlerin memleketlerine e-it -
mek için masraf edecekleri vol pa • 
ralan kendilPrine ait olacakttr. 
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NAFIA VEKALETi 

Yapı ve imar işleri ilanı 
Na.fıa. Vekiı.letinden: 

1 - Eksıltmeye konulan iş: Rad
yo Dıfüzyon postaları Etımesğut Is· 
tasyonundakı f'metör binasında ya. 
pılacak i!Ave ile buraya yE'nıden ya
pılacak ambar inşaatı lşleri bazı ta
diUtt lle yeniden eksiltmeye çıkarıl
m.ı.ştır. 

Keşif bedeli: (41332,01) liradır. 
2 - Eksiltme 17. 8, 942 pazartesi 

günü saat 15 te Nafıa Vekaleti Yapı 
ve lmar lşleri eksiltme komlsyonu 
odasında kapalı zar! usulı»le yapıla· 
caktır. 

3 - EksiltmP ~artnam!'SI ve buna 
mlıte!erri evrak <207} ıkı yuz yedi 
kurus bedel mukabilinde Yapı ve 
tınar işleri reisliğinden alınabilir. 

Eksiltme ııarmamesi ve buna mu· 
teferri evrak daimi encümen kale • 
bıinde görlılebllir. 

Muvakkat teminat ( 1531 ) lira 
(6) kuruştur. 

Işln bcdt!li 942 mali yılı biltçesin
den verilecektir. 

Eksıltmcye girmek istıyenlerin 
lhale giınilnclcn en az sekiz glln ev· 
\>el ZongulrL1k vll:lyetine müracaat 
ederek vilAyet makamından alınmış 
lnıitcnhhltlık ehliyet vesilmsiyle ti
caret odnsınrlan bu yıl içinde ulın -
ltıı~ vesika ve muvakkat teminatla • 
tını ve teklif mektubunu muhtevi ka
l>a!ı zarflarının ihale sal'ııinclen bır 
saat evvel daimi encümen reisliğine 

6 - İsteklilerin 2400 ııa.vııı kanunun 
hilkilmlerlne e-ore hazırlıyaca.khın zart
lan nıaıromı bır saat evvel yani saat 
10 a kadar vllAyet makamına vermeleri 
IW.n olunur. (4263-6023) 210& 

Yol tamiri 
Transit Yolu Erzurum MınUı.ka Mil· 

dıirlU~ündcn: 

Translt yolu.nun Karaıkose aehrl da. 
h\Undeld 23727 lira 55 kunıt kesit lıe. 
delil esaslı şase t:;ırnlratı laine !hale ail· 
nil olan 19-7-9-12 ırtinUnde talip <:ı!tına

m~ bulunduğundan 13·7-9'12 gilnUncl\."!l 
bir ay müddetle pnzarlı~a konulmu~
tur. Şerait uıus gazetffinln 30-6-942 
ve 3, 6, 9.7.942 gUnleMnlk'klnln ayın. 

Kcşıf bedeli (ı;r.1ı:ı2,ırn) lira ıııuvak
kat tcıııinııtı (4531) lırıı. (rn) kuruş
tur. Şıı.rtnııuıc ve proJesi ,;\filli l~ııı
Jak mudıırluğunden nlıııucak 3 lira 
29 kurıı~ bedel uıukuhıliııde verilır. 
lsteklılerin en az hir taahhütte 
(60.000)liralık lıu işe hen:r.cr ış yaı>
tıklarına dıılr icl.ırelerinden almış ol
dnkl.m vesikalara ıstıııallen Ist ınbul 
vilılyetıne ıtıur:ıc.ıatl L ıhale gunıınıl<!n 
tntıl I?iınlcri harıç uç gun ev\ cl alın
mış ihliyet ve 9ı2 )Ilın ı ait Tıcarct 
odası \esıkaları) le muvakkat temina
tı muhıevi ve 2ı90 sayılı kanunun h. 
rıfatı dairesıncle ha7.ırlanınış kapalı ve 
mulıurlıi zarf derununda teklif mrk. 
tuplarıoı ılı•ıle l{iınu saat l ı e kııclnr 
komisyon reislı;'.:ine makbuz ıııuknbi. 
!inde tevdi ctnıelerı. 

(2279-6240) 23315 

Talebe alınacak 
Ada.ruı. Ziraat .l\1eklcbJ. .:loludur'lUA'iin· 

don: 
Bu sene rneklel>e ınilsabnka ile ta -

6 - 2~!JO sa>ılı kanun hııkUıııleri 
dairesinde hazırlecııııış teklif ıııektııp
Jnrının ıhaleden bir SA.at evveline ka
dar J\tnlntya vilılyct daimi encuıııeni 
riyasetine uıakhuz mukabilinde tevrlıi 
ıııe~ruttıır. Posla ile gonderilen mek
tupl.ırın geç yahut vurut etmeıııe
sindcn maıeret kabul edilmez. 

1 - İh:ıle bedelinin 20.000 Jinsı 
1942 yılı tahsisatından ve geri kıılan 
miktarı da 19~3 yılı butı;esine \azedı
lecek tahsisattan odcnccektir . 

Beher tonuna 150 Kr. fıyat tah
mın edilen 15.000 ton tehmil ve tah
liye işı 7.8.942 cuma gunu saat 16 
da kaı.mlı zarfla eksiltınıeye konul -
muştur. tık temınatı 1887 lira 50 ku
ruş! ur. İstC'klilerin 'kanunun tarı fa· 
tı clnhilınde hazırlıyacakları reklıf 
mektuplarını saat 15 e kadar M M. 
V. 2 No. ht Sa. Al. Ko. na verımeleri. 
Şartnamesi Ko. da görillebılir. 

Be-her kDowna 200 kuruş tııtımııı edl
lte'n c 6 ı ton ccyo be2ir r>uarhk:l.a 13-8-942 
perş(mbc ı:runü sıılfl t 16.30 da sa.t.m alı
nl\C'al<tır. Tamamını verecek ta.lliı> bu -
lu.nmadıfıı ta'l«ltrdc bölilnerek ıeyn am 
tallpl«"e ıı:ıııııe OOJJ.cbılır ş.a:C't.narnesı her 
ll'lln kom16yooda sıöri.llebll1r. Kati temı. 
nah 1800 llım<llr. '11ııJtpk!'rm rneııikOr 

a-un ve saatte M. M. V. 2. N11. ıu ~atın 

alma konıl.syonucnıı. mürııcaatııırı. 

4 - Eksiltmeye girebılmek !cin 
isteklilerin usulü daire~lnde 
(3099 91) üç bin doh-san dokuz lira. 
doksan bir kuruşluk muvakkat te· 
mınat vermeleri ve Nafıa Vı>kılle· 
tınden bu ı~ için alınmış ehliyet ve
si.kası ıbrnz etmeleri lazımdır. 

!.ebe al:ınacaJ<ıtır. 

\>erilmesi ilan olunur. 

8 - Fazla tufsilat ıılın'.lk ve şart
namesini gorıııek ıstıycnlerıo :ıtıılatyu 
vil:ıyeti nafıa ıııudurluiiııne uıuracaat-
lıırı ilan olunur. (ti:.?78) :.!3H 

(5963) d +-t-'"'"erln mUr:ıcaauan. 2023 ır . .._,. """-"' 
(5597) 1713 

ı - MUsabak.aiYa glırebllm"1c i<:l:n 
Js~Utlerlın n.şağıda ;yazılı ı;artlaaı haiz 
olmaln.n şaın;tır. a - Til~iıye CUmhu -
rJ,yeu tebasından olm:ı.k. b - oııta me..1<. 
lep devlot lıınt.ilıanını verm~ olma!k, C
Ya.51 15 hın aşağı :uı den Y'Ulkarı Olma • 
mak, d - Hasta.hktan salim olmak ve 
herhangi bir &.zasında btr fı.nzası bu
hınımamak. zira.al ışlerlıne dayanıklı 
bir bum·eye sahip bulunmaık, e - İyi 

Büyük Millet Meclisi 
Yapı işleri 

Ktitah>a Vlllıycttnden: 

l - Kutahya memleket hastanesi 
~anındaki komUrlilk tıınasının ı>Ollkln -
lt~e tnhvlll kapalı zart u ul!Yle c-kslll -
lııt"Ye konulmuştur. 

2 - K,•şlı hcdclıl 12598.M'i lira ve 
ll'luvaklmt teminatı 0-14.88 l!radı ı-. An
l!a.ıc ~ekhletln tıısUM< t.'tlcccf;I bedel cıns 
<lla<'aktır. 

3 -· El<.~lllmc 14·8·9 12 ı:ünUnc mUsa
~ır rumıı ı:unu saat Hi te vllfl:vct ma -
kılmınd, toplanacak daimi em:ilmcn 
tı.uzurlylc )apılac ıktır. 

4 - lstekl !erin lcltllt mektur>tannı 
lnaıe saaUnden bir nat evvel yani sa
ll.t tam 14 tc dnlml rnıeUmcn riyasetine 
\>ermış bulunmaları aıı.rttır. Bu matt.en 
'<ınra tektir mektubu kabul oıurunıyac.a
tı ıttb! pastada vakt olacak ~naneler 
~ ıııa.zan 1t1'ba.ra alınm.ı.Yaeakt.ır. 

Yapı işleri 
Balıkl"sir Valiliğinılen hal sahibi olmak. 

1 - Eksiltmeye konulan iş: . YuJkand:ıki SC9"a ti ha.iz olan•lar 1 
Balıkesır memleket haslnnesı pav- ııkuıitos rı.ı2 den 10 e.ırlül 9-12 ııe karlar 

yonu iknıall lnşnııtı olup l!JU8 lir.'l bir .istida ııo mahallin erı b(jy()k ma'k.ı· 
46 kuruş keşif bedeliyle ve kııpnlı zarf mı vı.-ya doğrud.:un do{{nwa mektep ldıa
zurf usuliylc eksiltıııe>e çıknrılııııştır. rcsine m1.lrac.aat etımellulT. 

2 - Eksiltme H ağustos cumıı. ıı;u- Muracaat lsbklasına bııklıımaealk ve-
nu saat 11 de vUfLyet duiuıt cncuuıe- silkwar: 
nln<1e l.><ışlıyacııktır. 

Elbise yaptırılacak 
Tilrklye B~ilk Mtuet M<..'Clls1 İdare 

Heyc-tlrutıen: 

ı - Meclis Polis rnemurlartyJe mUs
tahdernJ'll ve hademeler!ııe yaptırılacak 
elıb!se ve kaputların dlklş ~cliiğl itin 
acııen k..'l!lall zarf elkstl tmmtncıe veri ıeıı 
fiyatlar rnuıt:edü ve muvafık ııörillnıe· 
dli\"lndeın 17 ağustos 1942 ı>azarte<:ı gU
ni.I Mat (15) te a.Y'llı fl!l"alit ct.ah1Undc a - Bu lşe uit bııyımltrlık l~lerl ıı;e- 1 - Hüwet Cilz(lanı. 2 - Ol"la mcııc-

enel şartnamesi, yıı.pı işleri uıııuml ve tep dlploması, 3 - ,;ağlık raı>oru ve aeı pazarlıkla ihale edtlec~ ... 1.lr. 
fcnnı şartııawesl, hubuSİ şartnıune ve kağıfiı, 4 - iyi hal kAtnrıı, S - 4X6 2 - Hcpsınl.n m•ıhaııımen 1::-F>dell 
eksiltme ş·ırtnanıesi keşif, silsile fi~·at ebadında 6 ad,·t vesika totoıtratı (re - (5328) lira. olup muvakkat teminatı 
cet>el muk.Lvl"le projesi nafıa daire - sim cc-pheden alınmış olarak). (400) liradır. 

sinde ıı:llrıılehılir. 2 - MUS.'lbaka imtihanı matem.-ıtık, 3 - Pazarlığa ırlreed:ler bu ırlbl ta· 
4 - Eksiltmeye ı;ı:irl'ceklerin 1436 t1tbiat ollı:-lsi. Tl.irkce, flzlk ve cklmya ahhüt lşlC!rinl hilf'llil ~-urctıi'.! 'ita clt k· 

lira 20 kuruşluk muvakknt ttmin:ıt oonııertnden yarıııııcaktır. lcrtne ve muteahhtt olduı..ıarına dııtr 
vı:"rmeleri ti<'aret ndasınR knyıth nl - 3 _ ;-.rnı:abalrn. 13-14 eyl(!J gUnl"'l'ln- vesaiki ve ticaret odiı.'ın.:n 1912 rncll 
duklarına dair vesika ibra?. etmı>lt'rl, 
hıı işi ha•ırahilPl'ek kahiliydte ve ı1c Adana ziraat m<-kteblnde yapılacak- varakasını bt"rabcrlerlndP. ı:Nımıek mec-
ehliyette bulunduklarına d&ir ihale tır. bın1Yet.lndedir:ıec. ~6.fa! 2186 

(5708) 1806 

T ahrnil ve tahliye 
M. M. Vek. Sa. Al. Ko dan: 
Beher tonuna 4 lira elli kuruş 

fiyat tahmin edılen 5.000 ton nakil, 
tahmil ve tahlı:re işı 7.8.942 cuma 
günü saat 15 te 'kapalı zarfla eksılt
meye konulmuştur. lstekhlerln 1687 
lira 50 kuruşluk ılk temınatlarıyle 
birlikte kanunun tarıfatı dahıllnde 
Jıazırlıyacakları teklıf mektJpiannı 
ı<nnt 14 e kadar M.M.V. 2 No. lu Sa. 
Al. Ko. na vermeleri. Şartnamesi 
Ko. da görüle'hilır. Nakliye işi ayrı, 
tııhmU ve t:ıhlıye i.şı ayrı mUtı-ah-
hiıtlere verllebllir. (5709) 1807 

Natrium bisülfiıt alınacak 
M. M. V<'!k. Sa. AL Ko <tam: 

Beher kilosu ıcln tahmin fiyatı 
70 J,uruı; olan 3 ton Cnatrıum bi
slilfit) pazarlıkla satın alınacaktır. 
Pa7.nrlığı 13-8-942 perşembe gunu 
saat 15,30 rlndır. Tamamına talip 
ı;:tkmarlığı takrllrd~ ayn ayrı da iha
le eri clbilir. Knll teminatı 315 lira
dır. Şartnamesi her giln lkomi~-onda 
görülebıllr. Talilllerin mczkür gün 
ve saatte M. M. V. 2 No. lu Sa. Al. 
Ko. ııa müracaatları. (6273), 2326 

(6271) 2324 

lngiliz heziri alınacak 
M. M Ve'k. sn. Al. Ko. dan; 

Beher kllosıı.ına ta.hml:ı edil~ fiyat 
230 kurus olan 6 ton inıılliz be;ıiM pa
zarlıkla 13.8-942 J>erscmbe ıriınu saat 
16 da sa.un alınacaktır. Tamamına ta
Up bulunma.cıııtı ta.Gcd1rde parca. parça 
da alınab!ılJır. Katı teminatı 2070 Jmı.

dır. $a.r.truı.mest her zun komlSYonda 
e-örı'Jlebtllr TaMplerin me:rıkQr ırün ve 
sııa.tıte .:.r. 111 v. 4. Xo. ııu Sa. Al. Ko. 
Rs ne miira.caa tı.vı. (6274) 2327 

Kiremit alınacak 
M. M. Vek. Sa. Al. Ko. dan: 
Muhammen bed,.11 (1300) lira o

lıın 10.000 adet Mnrsllya. kiremldı 
10.8.942 pazartesi günü saat 14 te a
çık ek!illtme ile ihale edılecektıir. 
İlk teminatı 97 Ura. 50 kuruştur. ls
teklilerın eksiltme l:"tin ve saatinde 
::vı:.M.V. 4 No. lu Sa.Al. Ko. na gel-
melerL C5TI9> 1812 

Grafit alınacak 
M. M. VekA. Satın Al. Ko. dan: 
Beher kilosunun muhammen b~

delı 70 kuruş olan 15 ton grafit pa
zarlıkla satın alınacaktır. Pazarlıiı 

Bu vesikayı almak lcln istekllle
rln eksılbme tarihınrlen Ctatil günle
ri harıç> en az uç gün evvel hır ısti· 
da ıle Nafıa VekAleUne • müracaat 
etmeleri ve isti<lalarına Pn az bir 
kalemde bu işe benzer (25 000> lira
lık bir ış yaptıklarına dair işı yaptı
ran idarPden alınmış veslka rapdet
meleri muktazldlr. 

5 - tsteklllerln tekllt mektupla
rının ihale gilnil olan 17. 8. 942 pa
zartesi günü saat 14 te kadar ek
ısıltme komısyonu reisliğine ı:nakbuz 
mukabilinde vermeleri 16.zımdır. 

Postada olacak gecikmeler k:ıbul 
edilmez. (5965> 2200 

Dahiliye mütehassısı 

doktor alına<ak 
Malatya fabrikamız hastanesinde 

daimi hizmet göt mek üzere 260 lira 
ücretle bır dahiliye mlıteha~sısı dok
tor alınacnktır. 

Tıalıplerin fotoğraflı mııfas~al hııl 
tercümeleriyle bizzat veya mektup
la Ankara Yenişehir Ercloğan sokak 
18 numarada )falatya Bez ve İplik 
Fnbrikaları TUrk Anonim Şirketi 
Umum MilcllırlUğiine müracaatları. 

1M1 



- 8 -

B irinci Çekili§ Planı 
7 / Ağustos / 1942 

İkramiye İkramiye 
Adedi Miktan 

1 
2 
4 

20 
40 
80 

400 
400 

2000 
4.000 

80.000 

Llra 

20.000 
10.000 

5.000 
2.000 
1.000 

500 
100 
50 
20 
10 

2 

Ikramlye 
Tutarı 

Lira 

20.000 
20.000 
20.000 
40.000 
40.000 
40.000 
40.000 
20.000 
40.000 
40.000 

160.000 

86.947 - Yeh'iln - 480.000 
Tam bile~ 2 Ura. yarım 

Gayrı menkul satışı 
Ankara Bele<ı:yest tmar l\1Udurliltünden: 

.Aıt1 Par.ı;el! Cinsi 
114 8 Ahşap, dük' ·~1ı ev 
114 9 Ahşap, dükkanlı ev 
114 ın Ahşap, dllkkılnlı ev 

Fevkalade Umumi 
Heyet toplanllsı 

Tasfiye halinde Ankara Elektrik 
T. A. ~. den : 

Tasfiye halinde Ankıtra Elektrik 
Tllrk Anonim Şirketi hissedarları Ti
carct Kanununun 4.59 uncu nnJde" 
mucıbince 2ı<. . ıı42 cuma gllnıl ı."at 
Hi te fevkalade ı.urettc içtıma e:le
ceklerlnden hissedarların mczkO r ~un 
ve saatte şirket blnnsındıı hazır b•ı
lunmaları rica olunur. 

llluzakere ruznamesi : 
ı - 9U hesap J ılına alt t.esflye 

heyeti raporiylc billinco ve klr \'e za
rar hesabının tetkik ve tasdikı; 

2 - Bir senelik tasfiye ı111arnei hı 
\C bu mµamelelerio bir ~ene içinde 
bitirilememesi sebepleri hakkındıı tns
fıye he~cti raponyle 30. 6. !H2 tar·h-
11 bilılnçonun tetkik ve tıısdıkı ve > u
kanda yazılı devrelere alt muamelat 
hakkında tasfiye heyetinin 1brn ı. 

153S 

Alakadarlara 
Askerlik Şubesi Reisliğinden ı 

Me§ru mazeretleri yUzıinden tah -
rlr komisyonuna getlrilemiyerek mu· 
ayencleri yapıırılamıyan nakil vası
ta! ırının komisyon tarafından ma. -
hallcrınde muayeneleri icra kılına • 
cağından aşağıdaki tarihlerde nakil 
vasıtası sahiplerinin adreslerinde 
bulunmaları ilin olunur. 
17-8-1042 Keçiören, 
1 -8-1942 Etlık 
19-8-1042 Çankaya ve Dikmen 
20-8·1942 Maltepe, Fişekhane ve 

Bahçelievler. 
21-8-19!2 Yenışehir, Ulus ve İtfal· 

ye Meydanı. 
22·8·1942 SoğUkkuyu ve İsmetpaşa 

Hacıbayram ve AkköprU. 
24-8-1942 Ulucanlar, Hnrrramönü. 

Halkevi Cebeci ve Cezrf 
evi. 

25-8-1942 Diğer yerler. 

111111111111111111111111111111111111 

E Öğretmen aramyor § 
- --

lJ L U S 

ANKARA V ALILICI 

Fidan ve fide alınacak 
Ankara Valllitlnden: 
1 - VUAyet.lm.lz.ııı at.adıyom ve hipod

rom trtbünlert önüne dlkllmek üzere 
clcek tldelert ve tktanla.rı acık ekslltm.ı 
Ue atın aJınaca.kUr. 

2 - Fide ve t.ldanlarm muhammtwı 
bedeli 1Si6,35 lrun16tur. 

3 - !halesi 17·8·942 paza.rt.eei ll'ilml 
ııaat l 5 te vi!Ayet dalmt eınctimml.n<1e 

yapılaca.kur. 

4 - FMe ve tıdanlıara alt eart.name
ler viltı><et ztraa.t mUdilrlütUnde ~örü · 

leblllr. 
5 - İhaleye iştirak lç!n bu ı.ıerı 

>Jlıımata elvcrfell oldutuna dair vllA -
yet :ziraat mlidiırliittinden mU&addak 
bir ehliyet vee1kası bulunmak. 

6 - Ekslltme>·e .iştirak edecek olan 
tal ı>ler muhammen bcdeltn :vüzde 7,5 
nlsbetinde dtpozlto akcest tutArı olan 
140 lira 73 kurusa ait teminat m<'k1ubu 
veya hususi muhasebe mUdürlllAil vez· 
ncslnc tediye edilmle makbuz Ue bir -
ilkte ırOn ve saatte vUAyet daimi meü· 
menine ırelmelerl iltın olunur. 

(6140) 2203 

imar hartası ve projesi 

yaptırılacak 
Ankara Vall1ltlnden: 

ı - Smcan "e l\Ialı1<o)lerde mevcut 
htıll hazır kadastro harta.lan esas ol
mak Uzere 1/500 rn!lnıısmda imar har
t.alarının tanzmıt ve verllecC'k esaşlar 

dahU;ndc üc muhtelit Uı> üzerinde mes· 
k n projelerlnin,0 tatbikat retdmleıinin, 

kcşltlertnln "\"C &artruunelertnın ihzarı 

fşln!n llıa lesi 6·ı;.tl4.2 ı>enembe ırtın U 
saat 115 tc v1lAJ1et dahnl encUmenbıde 

:vaııılmak ilzere pazarlıta konulm\16tur. 
2 - Muhanunell bedeli 3j()() lira ve 

muvakkat teminatı 262 lira 50 kuruıı
tur. 

3 - lstcklllerl.n muvakkat teminat 
ml:'.ktup veya makbu.zlariYle ticaret oda
sı vcstkalannı ve bu kabil ı. :raı>Ukla· 

nnı ııostcnr belı.:elcnn 1ıb~·re nafıll 

mU<!Urlütiındcn ala«aklan toorıl ehli· 

KAYIPLAR 

Kayıp - Ank'ara Erkanıhnrblye 
Ağırlıkta Nakliye bölüği.inclen al . 
dıgım 1515·725 numaralı askerlik ter. 
his tezkeremi zayi ettim. Yenisini 
alaca&ımdan eskisinin hükmU yok -
tur. 

315 doğumlu Arabacı 
A li Cekiç 

Kayıp - Ankara nilfuır mtidtirlü· 
tünden aldıfım nüfus t ezkeremi 
kaybettim. Yenisini alacağımdan es
kisinin htikmU yoktur. 

1340 doğumlu Mustafa kızı 
ZEKİYE 

Kayıp -.- Tatbik mllhtirUmU kay. 
betıim yenisini çıka rtacağımdan es
kisinin hilkmU yoktur. 

Temizlik amelelerlnclen 
Nuh GUlbUz 

Kııyıp - Kalecik ntifu.s id re.sin· 
elen ~ldığım ntifus tezkeremle. UçUn· 
cU Kafkas 11 inci alay 10 uncu bö • 
IUkten aldıgım askeri terhis tezke
remi kaybettim. Yenilerini alaca~ım. 
dan eskilerinin hlikmU yoktur. 

315 doğumlu Mehmet oğlu 
Kazım Kılıç 

Kayıp - Şlbln Karahisar orta 
:mektebinin ikinci sınıfında iken ter· 
k i tnhsil eylediğime dair almış oı.ıu. 
tum 215-6-1929 tarih ve 20 sayılı lns
diknameyi kazaen zayi eylemiş oldu
ğumdan yenisini alacağımclan eski • 
ıı ı nln hükmli olmaclığı ilfın olunur. 

Şebin Karahisar orıa mektep 
ikinci sınıf talebe.sinden 62 

No. lı Kemahlı Sıtkı oğlu 
Necmellin Gün.ı:-ör 

Kayıp Tatbik mUhUrUmU kay -
betıim. Yenisini çıkartacağımdan 
eskisinin hükmll yoktur. 

Temizlik işleri amele.si 
Hasan Karadeniz 

Kayıp - A nkara M emurlar Koo
peratifine alt 1042 sayılı hisse s ene
rlimi kaybettim. Yenisin! alacağım -
dan eskisinin hükmti yoktur, 

Temyiz Mahkemesi hasından 
Rahmi Anatlol 

-1 

• 
Knıpp Çelik fn~t Fabrika~ının in~a ettiği Ankara • Shas hatu üze

rindeki köprülerden blri. , 

KRUPP MAMULATI 
FRiEDRİCH • Al FRFD - Hi..'TrE FABHİKA 1: 
Her ne'i izabe 'e haddehane mamulltı ·her ne'\i demir )olları üst ya. 

pı malzemc i • ı;ubuk demirleri • profil demirleri • Tor çelikleri - beton 
cıdde inşaatına mahsus kaplama r&)ları . çelik palplanş \C çelik kazıklar . 

KRUPP ÇEL1K iN:}AAT FABRiKA 1 : 
Perçinli vc")-a kaynaklı ·her ne\i çdik insaat • köprüler. sınai inµat -

tan-are \e balon hangarları, bilhas-;;ıı h fjf İnşaatlı hangarlar • her turlü 
chni>·e)e mahsu~ çelik iskeletler, yakıt i•tih!>lll tcsi-.w • ko~ur 'oC Ce'\iıer 
madencilij(ine mahsus ı;elık inşaat • oca..ı.: dcstcklemi}c mahsus çemberler · 
tanmil tesisatı · ıcn,iraıa mahsus hafif direkler • nıemkket aşırı hattı ha· 
''aileri. 

< rRl '50 'WERK FABRİKASI : 
u ... mir, ı;clik \(' halitalarına mahrus haddehaneler - çömlek ve &en• 

mik fabrikalara mahsus makine 'C ı~i~at • ıuz değirmenleri • kim}a fab· 
ri.ka1aı:-ı tesisatı • çimento, kireç, alı;ı fabrıkaları tesisatı • Ce'\her :>,kama 
'e izabe tesisatı • nebati )-ağlar hıihsaline mahsw tesisat - çay kurutma 
tesisatı. 

GfR\fANIA WI RFT TFZGAHIJ\Rf : 
Her nc'i hnrp gemileri· bilh:ıssa denizaltılar. şlcp 'e yoku gemileri . 

motorlu tank gemileri • açık deni• :>ııtları • gemi "e makine tesisatı udi· 
Iİitı • hcr nl"i tamirat işleri. 

BERNDORF .MADfNI FŞYA FABRiKASI : 
Kimya, kimyevi sanayi, gıda 'e içki sanayıine ait her nevi demir ol· 

mıyan metallerden mamul cihatlar, paslanmaz ı;clik 'e paslanmaz çelikten 
kapatmalı mamul.it. 

Dökme çelik fabrikamız mamulatına ait ilana da bakınız. 

~ 
ll4 11 Ahşap dilkkılnlı ev 
ll2 11 Kirırlr ev 

Muhammen kıymeti 
3500 Lira 
8000 Lira 
3200 Lira 
1~0 Lira 
3500 Lira 
2000 Lira 

Türk ::\laarif Cemiyeti Mer· : 
: kez İdare Heyeti Başkanlığın· : ::;e.t \·es"Jmlannı hArrı lm yukanda a<lı 

Kayıp - Temmuz - ağustos ay • 
! arına alt Uç adet lil4167 • 134166 -
134168 numar.ılı iki aylık ekmek v e. 
sikalnrı, p.ıZ'ar glinil Z-8-1942 tari • 
hinde Yenişehlr'de kaybolmııstur. 
Yenilerini c;ıkartncağımclaıı eskile -
rinin hUkmU yoktur. 1566 

Fried. Krupp Aktiengeselltch aft 
iOB ıo Karrlr ev 

: dan ı : lı"cen ııUn ve saatte druml encilmm re· M ü m e s s i 1 i " ÜÇ HALKA " T ürk Limit e d Şirket' 
A nkara - Yeı1işehir, P. K . 1069 T el: 5229 

Cemiyetimize bnğh kız li.se· : ls>H:!nc mUmcaatlan. (ll244l 2336 
lsmPı lnönU parkını Anatartla.r eadd 

kar. a ada ve ııa.rsel numaralarb e c!:ns t>ı1 yazın ll'ayrt m!'nku c 
t:edlm. tesvty Ulrab "e artac k mo!Oz parca annın başka ycrt! n 
ratıan alacak eahsa • olmk ırt!Yle h zaL'lnnda ı: ter\ n muhammc-n bed ı 

acık arttırmaya konuımuetur. fhalesl :ıo a~us ()(! 942 pcrırmtxı ı; nu ıraat 14 
tırıar mUd rı tUnde yaıııtac!l~ından talip erin yUzde 7,5 tcminaUarly e b 
bıız r bu unmalan Utın olunur. (629 > 2345 

... ııı ı ı ı ı• ı ııı11 1 111111111111111111111 11 111 1 1111111111111111111 1 111 ı ııa.. -- ---- B eklenme kte olan ----- -- --------- POKER 
------ -- ---- tra§ biçakları gelmiştir. _ - ' - --DİKKAT ------------------

İstanbul'da 1. adedı 5 kuruştur. : -İstanbul'da 10 adetlik paket : 
45 kuruştur. : 

Taşrada l adedi 5, 10 adetli 
50 kuruştur. 

-----
-ıı1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 1 111111r" 

Çeşitli sebze alınacak 
Kırıkkale Satın Alma Koınisyomı.ndan : 

Miktarı Fiyatı Kail teminatı 
Cinsi Kilo kurus Lira Krş. !hale 1tUn .ı;aat 
Patlıcan 60.000 20 1800 20-8-1942 15 te 
Patates 70.000 25 2625 20-8-1942 15 te 
Kabak 10.000 15 225 20-8-1942 15 te 
Taze fasulya 40.000 20 1200 20-8-1942 15 te 
Domates 15.000 20 450 20-8-1942 15 te. 
Taze biber 10.000 20 300 20-8-1042 15 te 

,, bamya 10.000 40 600 20-8-1942 15 te 
Kuru so~an 20.000 15 450 20-8-1942 15 te 

1 - ihale gunüodm itı"baren 2·Teş. 942 sonuna kadar erat istihkakı olan cin.~ 
"ft mikdan ile ihale gun ve muhammen bedeli ile kati t~natları yukarda sosteri· 
len 8 ka!mı m>zenin bizalannda.ki gun ve saatte pazarlıkla talıbine grup mlidıir • 
Jiiğünde muteşekkil Satın Alım KomiS)'OOU tarafından )'Oilama binasında ilulesi 
yapıhcakw. 

2 - Talip!eri.q_ yukarda yaz.ılı katl tmıinatlannı grup müdurhiğü muha ebeci • 
Jiğine yatırarak mıkbuzlarirle 2490 1ayılı kaounun 2 ve 3 Wıcu maddelerioddci )'8.· 

zılı vesaı'lderiyle birlikte mezkür gün ve saatte Komisyona muracaatları. 
3 - E.,,-safluı Ankara Askeri Fabrikalar Levazım Müdıirhiğü ile lstanbul As· 

bri Fabrikalar yollama u<ın alma komis}onundan ve Kırıkkale grup müdurlugü 
..atın alma komisyonla.ruı.dan görulebilir. (5877) 2104 

M 1 k dilmek Uzere ass:arl orta tahsil ıo:öre m Ura ınaca mtiıı ve fiili <askeri hizmetini ifa et· 
miş olanlara ihtiyaç vardır. Talip • 

Cenup Demlryolan MUdlUrlUtUn- lertn eenı.ıtı ötrenmek üz re ht!I' gUn 
den : saat 17 den 19 a kadar Kınacı han 

Hareket ıaklrtlftinde istihdam e· 27 numaraya müracaat. 

Umumi Mağazalar Türk 
Anonim Sirketi 

sermayesi · 2.000.000 Türk li rasıdır 
Müesıiıleri 

M e rke zi 

Şubeler1 
Telefon No. 

T elgr af Adresi 

Yaptığı itler 

. . Ticaret odaları, TUrkiye Cumhuriyeti 
Zlraıat ve TUrkiye İ!I Bankalıın. 
Slimer Bank ve Osmanlı Bankası, 
Emllk ve Eytam Bankası ve TUrk 

Ticaret Bankası tarafından 
kurulmuştur. 

A nka ra - T e lefon No. 

2561 1 2 1 8 

İstanbul - İzmir - Mersin - Samsun 

24029 4142 25 

Umumi :MüdiırlUk ve Subeler : 
UMAT 

A -AlelQmum antrepo muamelt!lerı 
(İnhisar altında olmıyan yerler
de). 

B - Eşyanın tama.mı veya muayyen 
kısımları i!:in emre muharrer 
makbuz ve rehin - varant s~net
terl it881. 

C -Tevdi olunan eşyanın mUtterek 
ve müteferrik sigortaları. 

D - &§yanın işlenmesi ve manipU. 

: terinde (Türkçe, ıarlh, coğrat· -
- ya, İngilızcc, Almanca) ders • 
: lcri okutmak üzere yUksck O· : 

: kul mezunu daimi ötretmen a· : 
: lınacaktır. : 

İsteklilerin mukavele şartla- : 
rını anlamak tizere 20-8-1942 : 

: tarihine kadar Cemiyet 1'Icr • : 
: kezine müracaatları lUzumu I· : 
: lan olunur. (5826) 1906 : 
111111111111111111111111111111111111 

P.T. ve Telefon Umum Md. 

Sicim alınacak 
P. T. T. Umumi Mlldü:-ıu;;.ınden: 

1 - ldare lhlJya.cı ıcın n:lmunes1 
veçhUe 800 l.lA 1000 kUo lnl:'llz bUkUmU 

c1m kapalı zart usullJ;le ekıı itmeye 
konulnlu&tur. 

2 - Muhammen bedel (6000) ll.ra o· 
luı> mu\akkat teminat (450) 1 dır 

3 - Eksiltme 14 atu&tOll 9-l:l <'Urr.a 
ll'ilnD saat 16 da umumi mUdUrlUk bina· 
&ında.kl mUte$ekkU komisyonda ~aııııa • 
ca.ktır. 

4 - Talipler muanen saatten blr 
saat evvel!s!ne kadar kanuni ve•a kl 
haiz tokll! mektuplannı komisyona tc:v
dl etmelidirler. 

5 - Şartname, Ankarada P. T, T. 
umumt mlldürluk levazım mlldUrlUQUn • 
den ve tst.anbulda Yeni VaJde hanında 
P. T. 1'. Umumi depo ayntyat muhasl;ı • 
UA"lnden bedelsiz olarak alınabııtr. 

(5755) 1952 

Nitadır alınacak 
P. T. T. Umumi MUdürlUğUnden: 
1 - İdare lhtıyacı olarak tablet 

halinde ve asgerl % 98 safıyette 16 
llA 2"- ton nışadır kapalı zarfla mU
.rı.akasaya konulmuştur. 

2 - Beher tonunun muhammen 
bl'deli 850 lira mu·ıakkat teminatı 
64 lira olup eksıltmesl 12 ağustos 
1942 ı;arşamba gUnü saat 11 de An
kara'da P. T. T. Umumi MUdürlilk 
binasındaki Levazım MUdürlüğUnde 
müteşekkil satın alma komisyonun -
d:ı yapılacaktır. 

3 - İstekliler muvakkat teminat 
makbuz veya banka teminat mek
tublyle kanuni vesaiki ve tek!Jfl 
muhtevi kapalı zar!Jarını o giln saat 
10 a kadar me:ı::kfır kom.syona vere
ce-klerdır. 

4 - Şartnameler Ankara'da P. T. 
T. Le .. ·azım l\IüdUrlüğUnden lstan
bul'da yeni Valde Hanında P. T. T. 
umumi depo ayniyat muhasipllğln
den parasız olarak verilir. (5881) 

2018 

-ILAN -
ıo temmuz 94-2 de Afyon'dan Al

sanc'lk'a g'den kntarın üçııncu mev
kiınln birinci kompartımanında ,·uz 
sayfalık ve alaca kabının üzerinde 
eskı hnflerlc l ercuıne ynz.ıh bir def
ter unutmu~ıım. Bulanın bi artıt 
tediye on lira muk bilinde namı nın 
göndermesini pek çok rica eclerim. 

Hasan Oğlakçı Konya 

Türkiyede modern teknik 
nasıl meydana gelebilir? 

Adlı kitabı çıktı 

f1.aşim Nahit ERBIL 
P ikoloji kanunlarına uy ırun yeni 

bir Turk terbiye s! temi lle devlet 
m kanızmasıoda yeni hir iş bölıimU
nü, ~eni bır çalışma tarzını hu kitap
ta ıro tcriyor. 

Ankara'da AKD \ ve BERK ALP 
kit p evlerlnclc arn)Inız.. 

tisyonu. u L us - 23. Un<'il yıl. - No. 7543 
E - - Eşvanın t&hliye, tahmil ve sevk lmtıyaz ııahlbl 

muameleleri. lSKENDER ARTUN 
G - E:ıyanın ekspertizi· ve ıatıııa ta 

vaırsut. Neşrtyat ve MOesscse MUdtıru 

R- Eşya numunelerinin alınması NASIT ULUC 
ve musaddsk nUmune eartname ULUS Basımcvı ANKARA 
s; itası. 

1 -Yalnız Mersin tubemlze mUn· DiKKAT: Gantemtze sonderllen neı 
hasir olmak Unre ithalA.t eıya. nevt yazılar neeredllsl:n edl.lmff1n sen 
ıunın &'ilmrUklenmesl veya tran- ı veı1lmes ve lra)'bOlutundaD dolAYı Dic 
ılt olarak sevkedilmeıri. 1258 oır ~ kabul edilmM. 

....................................... ~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiillliiillililll 

Kaynak teli alınacak 

Ankara Valiliğinden : 

1 - Nafıa garajında 12mir edil • 
mekte olan kam}'Onlara r&}iç mazbatası· 
na göre (2120) lira bedd mukabilinde 
alınacak ola.n (5) nevi kaynak teli açık 
ei<~iltme}'e konulmuştur. 

2 - Muvakkat teminatı (1 59) lira 
olup kejif evrakı nafıa müdürlüğünde 
görülebilir. 

3 - .Münakasaya ıı:irmek i\rİ)·enier 
ticaret oduından alacakları ehliyet ve· 

Kayıp - Ankara belediyeslnclen 
alrlığım 33i9 No. bisiklet plakamı 
kaybeıttm. Yenisini al:ıcıı{tımdan es· 
kisinin hükmU olmadığı ilan olunur. 

Mahmut Mercankayn 

Kayıp - Ankara belediye.sinden 
aldığım 3147 numaralı bisikletimin 
plikasını zayi ettim. Yenisini 11la -
cağımdan eskisinin hUkmU yoktur. 

Hakkı Kayal 

Sahhk bakkal dükkim 
5İk:darı teminat makbuz ve)'a mektubu Necatibey C. Ö zen bakkaliye.si 
ile 20·!1·94"2 rer~embe ~ü saat 15 tc ~o: 17 devren acele satılıktır. 
vil!yette daimi enciımene müracaatları. 

(6299) 2346 

Eski harfli nüfus kôğıtları değişiyor 
Anka.ra Valllltlnchm: 
1 - Ellerinde eskt huıı.:rle :razıb nutua hüVlyet cllzdanla.n bulunanlar bun. 

ıan yenl nüfus hUvtyet cllzdanlartyle detıştl.reCt!klerolr. 
2 - Hansi mahallerin hansı taı1hlerde nü!uıı müdürlüğüne müracaat e<ıerek 

cOzdanl&nnı detıştlrecekleı1 aşatıda sösterllmt.aur. 16i9 

MAHALLAT lS!MLERl : Milracaat günleri Saat 
<Bozkurt mahallesi 20 Temmuz 1942 nazartesl 9 c!an 12 ye kadar 
<Yeni Turan ... 

Fevzi paşa 
lsmetpaşa 
<KöprUbaşı 
<Bentderesl 
1nkılltp 
öztürk 
Altıntaş 

<Tabaklar 
(Ege 
Ana!artalar 
Doğanbey 
Mlsakımllll 
Yeğenbey 
Yenice 
Kızılelma 
tnkıllp 

(Özgen 
<Sakalıır 
Koyunpazan 

<Su tepe 
<Senyurt 
<Necatlbey 
<Demlrfırka 
Clckale 
<Kılıcasl an 
CO~uz 
Akbaş 
Erzurum 

C!nönU 
!At\alar 
<Çimen tepe 
CBaskır 
IYalçınkaya 
<C<-sme 
<Nazımbey 
<Özbeyler 
<Turan 
CAltay 
<Kırkız 
<Orgilp 
<Kurtuluş 
<Demirtas 
<Dumlupınar 
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CŞUkrlyf' ., 
YPnldol!an ,. 25 .. 
Altındat 25 
Atıfbey 27 
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salı ,, 
,. Çaraamba ,. 

.. Perşembe ,, 

,. Cu ma ., 
,. Cumartesi ,, 
.. Pazartesi .. 

.. salı . ,, 
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<hmetpa$a terıesl .. Cu ma ,. 
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BUtOn •KOOAK• satıcıtannClan 
Kodak Film isteyiniz. 

KOOAK ( ECIYPT rA~Ş!' f'ifinbul 

Modapalas oteli § - Belvü oteli -Moda • t&tanbul. T.:-1: 60445 : Fenerbahce • 1ııtanbul. Tel: 6061B -
Odalarda akar su - n e fis ye m e kle r - her g ü n caz 
lstanbul'un en ~Uzcl sayfiye yerleri olan .Moda vo Fcn<ri>Bhcc'dc tam bir 

lstlrah t tcmln eden konforlu ve lstan bul' un en temiz otcllerlndcndlr, 
FtyaUar mutedildir. M 

fi·~öEHi. itJİ~A~ve~ELGE:\lŞEKLiGiNE . 
~~ '• . - . . , · · KAR Ş 1 ~ .. "r 

.:'f .() Rt O Bl N 
. s .•• i. MUAVENET VEKALETİNİN RUH SATINI HAİZDİR 

. .. . . MER ECZANEDE BULUNUR POSTA KUTUSU 228 
' QEÇUE 'LE SAT''.·~, 

" .. •'·' . ~ .. ...... i~ :. ' ' ~'. .:_ - . ~ . ~ -·. ~ ; ' 
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: Ceb . ' BU GECE 21.15 te K ki b h 1 Bu g e c e 21 , 15 te Ç k C d l Bu gece 21,15 te 5 - ecı 3 Ahb Ç I ava ı a çe 1 an ırı a • U.. . S -
: Yenido·an apsı .... atevuf ar ÇiÇEK ŞEYH AHMET YILDIZ mıt ~arkısı : 
: · g ... • Türk e soztu ve arkılı • Türkçe özlü Arapça ::: 
- Sınemaıı Tllrkce sözlU Sınemaıı c 1 Sıneması §arkılı -
: Tel ı 2311 Tel: 3017 Tel: 2195 :: - -'"'•ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı ııı ı ı ı ı ıııııııııııııııııır 

Yeni Sinemada 
Bu ııGn bu ırec:e 

14.30 - 18.30 ~da 

Edison'un gençliği 
16.30 - zı seamlannda 

KARA SEVDA 

Park Sinemasında 
Buırtın 14.30 dan tubarerı 

14.30 - 18.30 seanıılannda 

Hint avu alayı 
16.30 • 21 &t'llnslarındıı 

Kadın kalbi 
Tüı1cce aözlü araı>ea earkılı 

12.l l! te hMlc matınff1 
AŞKIN ZAFERi 

Tel: ll.31 

Sus Sinemasında 
Bu~ bu ıreee 

Holtl:od un en süz.el kız arı, en pa:-
la.k sene De, Anne Shıırldalı - He en 

Parrlsh tarafı n ) at 1 n 

Karnaval krali~esi 
Seanslar 14.30 - 16 30 - 18 SO 

ırece 21 de 

Sümer SinemaS1nda 
Bu aiin 12 den ttlban.'11 

s kadar cevrı <'ll serlal r0m . 
e in en ıruz 4 11aa t heyec n 

KARA ÇAYLAK 
2 de-.Te 30 kısım btrden 

Seanslar: 12 • 4 - ı 


